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Mô hình hóa khí hậu là gì? 

|  Nhìn hệ thống khí hậu dưới các góc độ khác nhau 
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Mô hình hóa khí hậu là gì? 
|  Dù biểu diễn bằng cách nào thì hệ thống khí hậu cũng được hiểu 

là hợp của các thành phần: 
{  Khí quyển 

{  Thủy quyển 

{  Sinh quyển 

{  Băng quyển 

{  Thạch quyển 

|  Bề mặt đất không được tách thành một thành phần độc lập (?) 
nhưng nó cũng được xem là một bộ phận của hệ thống khí hậu 

|  Tất cả các thành phần của hệ thống khí hậu tương tác với nhau 
hết sức phức tạp thông qua các quá trình trao đổi năng lượng, 
động lượng, khối lượng, nước 



Tương tác giữa các thành phần của hệ thống khí hậu 
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Mô hình hóa khí hậu là gì? 

|  Có thể hiểu “mô hình hóa khí hậu” là biểu diễn hệ 
thống khí hậu bằng các phương trình toán học mô tả 
các quá trình vật lý, hóa học, sinh học,… xảy ra trong 
hệ thống 

|  Hệ các phương trình đó dựa trên ba định luật bảo toàn: 
{  Bảo toàn năng lượng 
{  Bảo toàn động lượng 
{  Bảo toàn khối lượng 



Tại sao phải mô hình hóa khí hậu? 
|  Khí hậu luôn biến đổi và vận động theo quy luật tự nhiên 

{  Khí hậu đã từng biến đổi trong quá khứ: Các thời kỳ ấm (gian băng), lạnh 
(băng hà) 

{  Hiện nay khí hậu cũng đang biến đổi 
{  Và sẽ còn biến đổi trong tương lai 

|  Sự biến đổi của khí hậu chỉ có thể nhận thấy được trong một khoảng 
thời gian đủ dài 
{  Có thể ví tương tự như việc quan sát sự trưởng thành của một con người 

|  Để dự báo được những dao động và biến đổi của khí hậu cần phải hiểu 
được bản chất của hệ thống khí hậu 

|  Hệ thống khí hậu không thể mô phỏng bằng các mô hình vật lý trong 
phòng thí nghiệm 

|  Phương pháp thích hợp nhất để mô hình hóa hệ thống khí hậu là công 
cụ toán học kết hợp với các định luật bảo toàn 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 
•  Hệ thống khí hậu là một hệ động lực luôn ở trạng thái cân 

bằng động (cân bằng tạm thời) 

•  Các dòng (thông lượng) có thể được xem như những vector 
mà hướng của chúng là rất quan trọng 

•  Các dòng thuần (net) rất khác nhau vì chúng là hàm của 
khoảng thời gian được xem xét 

•  Nguồn tích lũy (budget), kết quả của các dòng thuần, được 
thiết lập khi có nhiễu động biến đổi 

•  Trong hệ thống khí hậu, các thông lượng quan trọng nhất là 
các dòng năng lượng bức xạ (mặt trời, sóng dài) 

•  Ngoài ra còn có các dòng khối lượng, đặc biệt là nước, sau 
đó đến các dòng carbon, nitrogen 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 
•  Tác động khí hậu là sự biến đổi cưỡng bức đối với cân bằng năng 

lượng hành tinh, gây nên sự biến đổi của nhiệt độ toàn cầu 

•  Những tác động cưỡng bức đối với hệ thống khí hậu có thể được 
chia làm hai loại: 

•  Tác động bên ngoài: Gây nên bởi các tác nhân ngoài hệ thống 
khí hậu, như sự thay đổi của bức xạ mặt trời, hoạt động của 
con người 

•  Tác động bên trong: Là những nhân tố bên trong hệ thống khí 
hậu, như sự phun núi lửa, sự biến đổi các tảng băng, sự tăng 
hàm lượng CO2, sự tàn phá rừng là những biến động trong các 
thành phần của hệ thống khí hậu 

•  Tác động bên trong dài hạn: Sự trôi dạt lục địa, vận động tạo sơn, 
biển đổi trục từ trường Trái đất,… 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 
|  Những nguyên nhân bên ngoài của hệ thống khí hậu 

1)  Dao động Milankovitch: Sự biến đổi các tham số quĩ đạo Trái đất: 

•  Biến đổi của độ lệch tâm quĩ đạo (E):  

•  Chu kỳ khoảng 110 000 năm.  

•  5 triệu năm trước: E ~ 0.000483 - 0.060791, tương ứng với 
BXMT biến đổi từ +0.014% đến -0.170% (~0.19Wm-2 đến 
~2.3Wm-2) so với hiện nay  

•  Hiện nay E = 0.017.  

•  E càng lớn bức xạ mặt trời đến càng nhỏ 

•  Có ảnh hưởng đến dao động nhiều năm 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 
|  Những nguyên nhân bên ngoài của hệ thống khí hậu 

1)  Dao động Milankovitch: Sự biến đổi các tham số quĩ đạo Trái đất: 

•  Biến đổi độ nghiêng của trục quay: 

•  Chu kỳ khoảng 40000 năm 

•  Giá trị biến thiên trong khoảng từ 22° đến 24.5°   

•  Giá trị hiện nay: 23.5° 

•  Có ảnh hưởng đến dao động mùa  



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 
|  Những nguyên nhân bên ngoài của hệ thống khí hậu 

1)  Dao động Milankovitch: Sự biến đổi các tham số quĩ đạo Trái đất: 

•  Biến đổi của chuyển động tiến động (tuế sai) quĩ đạo: 

•  Do lực hấp dẫn giữa các hành tinh (chủ yếu với sao Mộc), 
điểm cận nhật (điểm quĩ đạo Trái đất gần mặt trời nhất) 
chuyển động trong không gian và quĩ đạo ellipse cũng 
chuyển động xoay quanh trong không gian 

•  Sự tiến động quĩ đạo này làm biến đổi các điểm phân theo 
thời gian 

•  Có hai chu kỳ cơ bản là 23000 và 18800 năm 



Lý thuyết Milankovitch 
|  Milutin Milankovitch là nhà toán học người Serbi 

|  Năm 1920 ông đề xuất rằng sự biến động của quĩ đạo Trái đất 
có ảnh hưởng đến khí hậu 



Các tham số quĩ đạo của Milankovitch 

Độ lệch tâm 
có chu kỳ 
96000 năm 

Độ nghiêng 
của trục quay 

có chu kỳ 
41000 năm 

Tiến động quĩ đạo 
có chu kỳ 

19000-21000 năm 



Sự biến đổi của các tham số quĩ đạo Trái đất 

Độ lệch tâm Độ nghiêng trục quay 

Tiến động Kết hợp cả 3 tham số 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 

a)  Sơ đồ chỉ sự biến động của các tham số 
quĩ đạo 

b)  Sự biến động của các tham số quĩ đạo 
500 nghìn năm trước đây và kết quả 
phân tích lõi băng ở Vostok 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 

Phổ của dao động khí hậu 
500000 năm trước (đường 
cong được xây dựng từ phân 
tích đồng vị hai lõi mẫu của 
Ấn Độ dương) 

Những chu kỳ quan trọng: 

•  100000 năm (độ lệch tâm) 

•  43000 năm (độ nghiêng của 
trục) 

•  24000 và 19000 năm (tiến 
động của vị trí điểm cận nhật) 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 
Những nguyên nhân bên ngoài của hệ thống khí hậu 
2) Hoạt động của mặt trời: 

•  Biến động của khí hậu trong lịch sử có liên quan đến chu kỳ 
vết đen mặt trời và có thể xem là nguyên nhân thứ hai của 
biến đổi khí hậu 

•  Chu kỳ này xuất hiện một cách tuần hoàn 22 năm, bằng hai 
lần vết đen mặt trời mạnh 

•  Dường như biên độ chu kỳ này tăng chậm theo thời gian rồi 
sau đó giảm rất nhanh với chu kỳ khoảng 80-100 năm 

•  Cũng còn có dao động tựa chu kỳ khoảng 180 năm 
•  Cơ chế liên hệ giữa hoạt động vết đen mặt trời và điều kiên bề 

mặt Trái đất chưa được giải thích và tương quan đơn giản giữa 
khí hậu và vết đen mặt trời thường rất kém khi xem xét trong 
điều kiện toàn cầu 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 

Những nguyên nhân bên ngoài của hệ thống khí hậu 

3)  Những nhân tố bên ngoài khác: 
•  Sự tăng aerosol trong tầng bình lưu và tầng đối lưu do bụi vũ 

trụ, sao băng 
•  Tuy nhiên rất khó tách biệt những nguyên nhân này thành 

nguyên nhân bên ngoài hay nguyên nhân tự nhiên (không do 
con người) bên trong 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 

Những nhân tố bên trong: Biến đổi tự nhiên 

1) Sự phun núi lửa: 
•  Làm tăng nhiệt độ (không khí, môi trường xung quanh) 

•  Đóng góp chủ yếu là làm tăng H2SO4 tầng bình lưu 

•  Làm tăng hàm lượng aerosol trong khí quyển, chủ yếu trú ngụ 
ở tầng bình lưu 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 

Những nhân tố bên trong: Biến đổi tự nhiên 

Nhiệt độ không khí bề mặt toàn cầu tính theo mô hình GISS năm 1987. Các kịch 
bản của mô hình: A: Giả thiết khí nhà kính tăng theo hàm mũ, núi lửa phun 
không nhiều; B: Khí nhà kính tăng tuyến tính; C: Bao gồm núi lửa phun giả 
định vào 1995 và 2015. Thực tế núi lửa phun mạnh vào năm 1991 và tác động của 
nó có thể thấy từ nhiệt độ quan trắc 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 

Những nhân tố bên trong: Biến đổi tự nhiên 
2)  Biến đổi của hoàn lưu đại dương: 

•  Vai trò tích lũy và vận chuyển năng lượng của đại dương 

•  Ba thành phần của hoàn lưu đại dương: Dòng chảy mặt (do 
gió), hoàn lưu dưới sâu (do gradient nhiệt và muối), và dòng 
triều (mặt trăng, mặt trời) 

•  Biến động tự nhiên của hoàn lưu đại dương có vai trò quan 
trọng đối với khí hậu 

•  Qui mô thời gian biến thiên từ chu kỳ băng hà đến chu kỳ 
hàng năm (ENSO) 



Các dòng chảy đại dương 

Sơ đồ minh họa các dòng chảy đại dương và hoàn lưu nhiệt muối đại dương. Bốn 
nguồn chính của nước sâu đại dương nằm ngoài khơi Greenland và Nam cực, tạo thành 
nước sâu Bắc Đại Tây dương (NADW) và nước đáy biển Nam cực (AABW) 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 

Những nhân tố bên trong: Biến đổi do con người gây ra 
1) Khí nhà kính: 

Greenhouse Effect = Surface Emission - Outgoing Energy 
= 390 Wm-2 -  235 Wm-2 155 Wm-2 



Cân bằng năng lượng trong hệ thống khí hậu 



Cân bằng năng lượng trong hệ thống khí hậu 

Sơ đồ cân bằng năng lượng của hệ thống khí hậu 342 = 107 + 235 



Tác động bức xạ của các KNK 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 

Những nhân tố bên trong: Biến đổi do con người gây ra 

2)  Ozone tầng bình lưu: 
•  Vai trò của ozone trong tầng bình lưu 

•  Nguyên nhân gây nên các lỗ thủng tầng bình lưu: CFCs 
(chlorofluorocarbons), HCFCs (hydrochlorofluorocarbons) 

•  Tuổi thọ của CFCs, HCFCs: ~ 1000 năm 



Tác động của bức xạ đối với các phân tử khí  
Sự hình thành và phá huỷ tầng Ozone 



Tác động khí hậu (Climate Forcing) 

Những nhân tố bên trong: Biến đổi do con người gây ra 

3)  Sự biến đổi bề mặt đất: 
•  Biến đổi sử dụng đất, Phá rừng, Hoang mạc hóa, sa mạc hóa 

•  Biến đổi albedo bề mặt làm biến đổi lượng bức xạ mặt trời 
hấp thụ 



Sự trôi dạt lục địa 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 

|  Khái niệm hồi tiếp (Feedback) 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 
|  Cơ chế hồi tiếp băng 

Nhiệt độ bề mặt cao Băng tan 

Albedo giảm Đốt nóng bề mặt tăng 

Tăng nhiệt độ bề mặt 
Hồi tiếp 
dương 

Ice-Albedo 
Feedback Loop 

Increase 
Temperature 

Melt Surface 
Ice 

Increase Solar 
Absorption 



Hiệu ứng nhà kính của hơi nước 

Sự hấp thụ bức xạ của các chất khí trong khí quyển 

•  Hơi nước 
chiếm 
khoảng 
60% lượng 
bức xạ sóng 
dài do khí 
quyển hấp 
thụ 

•  è Hơi 
nước là chất 
khí nhà 
kính quan 
trọng nhất 



|  Nhiệt độ bề mặt đại 
dương quyết định 
hàm lượng hơi 
nước trong khí 
quyển 

|  Nhiệt độ tăng 1oC 
sẽ làm tăng 7% độ 
ẩm 

100% relative 
humidity 

<100% relative 
humidity 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 
|  Hồi tiếp hơi nước 

Nhiệt độ bề mặt cao Bốc thoát hơi tăng  

Tăng hàm lượng hơi 
nước trong khí quyển 

Gia tăng hiệu ứng nhà 
kính của khí quyển 

Tăng nhiệt độ bề mặt 
Hồi tiếp 
dương 

Water Vapor 
Feedback Loop 

Increase CO2 
Increase  

Temperature 
Increase  

Water Vapor 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 
|  Hồi tiếp mây 
•  Mây phản xạ bức xạ mặt trời  

•  Albedo lớn 
•  Giảm bức xạ mặt trời hấp thụ đước 
•  è hiệu ứng làm lạnh 

•  Mây hấp thụ bức xạ sóng dài đi ra  
•  Giảm OLR (Outgoing Longwave Radiation) 
•  è hiệu ứng làm nóng 



|  (a) Minh họa về 
hồi tiếp động lực 
và nhiệt lực của 
mây đối lưu 

|  (b) Bản chất chính 
xác của việc tăng 
lượng mây là chưa 
rõ ràng. Mây hoặc 
có thể mở rộng hơn 
theo chiều thẳng 
đứng hoặc chiều 
nằm ngang 



Hiệu ứng của mây đối với cân bằng năng lượng Trái đất 

|  Mây làm tăng gấp đôi albedo Trái đất, từ 15% lên 30% 

|  Kết quả là làm giảm năng lượng thuần đi 50 Wm-2 

|  Mây làm giảm phát xạ sóng dài là 30 Wm-2 

|  è Hiệu ứng thuần của mây là làm giảm năng lượng  
Trái đất là 20 Wm-2 

|  Tăng gấp đôi hàm lượng CO2 sẽ làm biến đổi 
cân bằng năng lượng là +4 Wm-2 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 
|  Hồi tiếp mây 

Nhiệt độ bề mặt cao Làm biến đổi các thuộc 
tính của mây 

Làm biến đổi cân bằng 
năng lượng Trái đất 

Có thể gây nên những biến 
đổi đáng kể, nhưng chưa rõ 

cả về dấu và độ lớn  

Chưa xác định được 
nhiệt độ sẽ tăng hay giảm 

Hồi tiếp 
dương 

Cloud 
Feedback Loop 

Increase 
Temperature 

Change Cloud 
Properties 

Change Earth’s 
Energy Balance 

Magnitude potentially large,  
but neither sign nor magnitude known. ? 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 
|  Hồi tiếp mây 

Tăng độ che phủ của mây 

Tăng hiệu ứng nhà kính 

Tổng hợp lại: Về cơ bản 
là làm lạnh 

Tăng Albedo 

Hồi tiếp 
âm 

Hồi tiếp 
dương 

Làm lạnh Làm nóng 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 

Tổng hợp các hiệu ứng hồi tiếp 
•  Vì trong hệ thống khí hậu có nhiều quá trình hồi tiếp, 

trong đó mỗi một quá trình sẽ gây nên những biến đổi 
khác nhau  

•  Quan trọng nhất của hiệu ứng hồi tiếp là làm biến đổi 
nhiệt độ bề mặt 

•  Ảnh hưởng tổng hợp của các quá trình hồi tiếp đến nhiệt 
độ bề mặt có thể được đánh giá bởi 

trong đó ΔT là biến đổi của nhiệt độ khi không có hiệu ứng hồi tiếp, 
ΔTfeedback có thể dương hoặc âm 

Giá trị của ΔTfinal thường liên quan với những nhiễu động được xác 
định bằng các độ nhạy 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 

Tổng hợp các hiệu ứng hồi tiếp 

Phương trình 

 

có thể được viết lại dưới dạng khác: 

trong đó f được gọi là nhân tố hồi tiếp, liên hệ với nhân tố 
khuếch đại g bởi 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 

Tổng hợp các hiệu ứng hồi tiếp 

|  Để biểu diễn độ nhạy khí hậu, thuận tiện hơn người ta 
sử dụng thành phần nhiễu động của nhiệt độ toàn cầu 
xuất hiện khi phản ứng lại với một biến đổi bên ngoài 
cho trước của thông lượng bức xạ thuần qua đỉnh tầng 
đối lưu ΔQ: 

Trong đó λΔT là biến đổi bức xạ thuần tại đỉnh tầng đối lưu 
gây nên bởi các quá trình động lực bên trong hệ thống khí 
hậu, t  là thời gian, C là nhiệt dung của hệ thống 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 

Tổng hợp các hiệu ứng hồi tiếp 

•  Đây là một phương trình đơn giản nhưng hữu ích để diễn 
giải và tóm lược độ nhạy của các mô hình khí hậu phức 
tạp hơn 

•  Thay cho ký hiệu λ có thể dùng những ký hiệu gắn với 
một quá trình nào đó cho dễ hiểu 

•  Ví dụ độ nhạy liên quan đến quá trình hồi tiếp Stefan - 
Boltzmann được xác định bởi: 



Hồi tiếp và độ nhạy khí hậu 

Tổng hợp các hiệu ứng hồi tiếp 
|  Tham số độ nhạy tổng cộng của nhiều quá trình khác 

nhau có thể được xác định bởi 

|  Nếu tăng gấp đôi hàm lượng CO2 thì tác động bức xạ sẽ 
vào khoảng  

|  Nếu lấy 

      thì  
|  Khi đó tính được nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 2.9oC  



Phạm vi của mô hình hoá khí hậu 

Bài toán mô hình hóa khí hậu nhằm giải quyết các vấn đề 
tương tự như sau: 

•  Mô hình có thể nắm bắt được những đặc điểm cơ bản 
của khí quyển không? 

•  Khí hậu chịu tác động như thế nào khi CO2 khí quyển 
tăng gấp đôi, gấp ba hoặc gấp bốn lần 

•  Việc tàn phá rừng nhiệt đới trên thế giới sẽ ảnh hưởng 
đến khí hậu ở những nơi xa các khu vực đó không? 

•  Hoàn lưu Bắc Đại Tây dương có khả năng biến đổi một 
cách nhanh chóng hay không? 

•  … 



Lược sử về các mô hình khí hậu 



Nhập môn 

•  Mọi mô hình khí hậu đều cố gắng biểu diễn nhiều quá trình 
tạo nên khí hậu 

•  Mục đích là để hiểu được các quá trình đó và để dự báo ảnh 
hưởng của những biến đổi và các mối tương tác 

•  Việc này được thực hiện bằng cách mô tả hệ thống khí hậu 
dưới dạng những nguyên lý cơ bản của vật lý, hóa học và 
sinh học 

•  Mô hình số có thể được xem như là một loạt các phương 
trình biểu diễn các định luật này 

•  Nói chung các mô hình khí hậu được phát triển và ứng dụng 
muộn, đòi hỏi máy tính mạnh và kết quả chỉ gần đúng 



Sự cần thiết phải đơn giản hoá 

•  Vì nhiều lý do, các mô hình cần phải được đơn giản hóa 
thế giới thực 

•  Các quá trình của hệ thống khí hậu không được hiểu biết 
một cách đầy đủ, mặc dù biết là nó rất phức tạp 

•  Các thành phần của hệ thống khí hậu tương tác với nhau 
tạo ra các quá trình hồi tiếp, vì vậy việc giải hệ các 
phương trình đòi hỏi phải có máy tính 

•  Việc giải hệ xuất phát từ một trạng thái ban đầu nào đó 
và khảo sát ảnh hưởng của những biến đổi trong một 
thành phần cụ thể của hệ thống khí hậu 



Sự cần thiết phải đơn giản hoá 

•  Điều kiện biên, ví dụ bức xạ mặt trời, nhiệt độ bề mặt 
biển hoặc phân bố thực vật trong trường hợp khí quyển, 
hoặc trường độ sâu và gió khí quyển trong trường hợp 
đại dương, là tập hợp các số liệu quan trắc hoặc từ các 
mô phỏng khác 

•  Những số liệu này ít khi có đầy đủ hoặc khó đảm bảo đủ 
độ chính xác để chỉ rõ một cách đầy đủ các điều kiện 
môi trường 

•  Đó cũng là lý do tồn tại tính không chắc chắn (tính bất 
định) vốn có của kết quả 



Sự cần thiết phải đơn giản hoá 

•  Các mô hình khí hậu qui mô lớn kết hợp (couple) hiện 
nay được thiết kế để mô phỏng khí hậu Trái đất đã đưa 
vào khá đầy đủ các thành phần trong hệ thống khí hậu 

•  Tất cả những tương tác giữa các thành phần cần phải 
được phân tích, tổng hợp để phát triển những mô hình 
như vậy 

•  Tuy nhiên điều đó làm nảy sinh những vấn đề rất lớn vì 
những tương tác này xảy ra trên nhiều qui mô thời gian 
khác nhau 

•  Do đó việc đơn giản hóa trong các mô hình là cần 
thiết 



Sự cần thiết phải đơn giản hoá 

•  Việc đơn giản hóa có thể được thực hiện bằng nhiều 
cách 

•  Nói chung có hai nhóm vấn đề cần đơn giản hóa: 

•  Đơn giản hóa chính các quá trình có liên quan:  

•  Một vài quá trình có thể được mô tả thông qua các 
phương trình vật lý,  

•  nhưng có những quá trình khác cần phải biểu diễn 
gần đúng 

•  Độ phân giải 



Độ phân giải không gian và thời gian 

•  Độ phân giải của mô hình càng mịn càng tạo ra kết quả 
sát thực hơn, song lại đòi hỏi phải có số liệu đầy đủ và 
thời gian tính toán lâu hơn 

•  Việc tăng độ phân giải không gian phải phù hợp với 
bước thời gian tích phân 

•  Để giải quyết vấn đề này phải có máy tính mạnh 



Các dạng mô hình khí hậu 

•  Những thành phần quan trọng cần phải được xem xét khi xây 
dựng và hiểu một mô hình hệ thống khí hậu là: 
1)  Bức xạ:  

|  Bức xạ mặt trời đi vào và sự hấp thụ nó bởi khí quyển 
hoặc đại dương hoặc bề mặt đất 

|  Phát xạ sóng dài từ bề mặt, từ khí quyển, mây,… 
2)  Động lực học:  

|  Vận chuyển năng lượng xung quanh Trái đất do gió và 
dòng chảy đại dương (đặc biệt từ vĩ độ thấp đến vĩ độ 
cao)  

|  Vận chuyển thẳng đứng (tức rối qui mô nhỏ, đối lưu 
và sự hình thành nước sâu) 



Các dạng mô hình khí hậu 

•  Những thành phần quan trọng cần phải được xem xét khi 
xây dựng và hiểu một mô hình hệ thống khí hậu là: 

3)  Các quá trình bề mặt: Bao gồm biển, băng tuyết, thực 
vật trên đất liền và sự biến đổi của albedo, sự phát xạ 
và trao đổi năng lượng và ẩm giữa bề mặt và khí 
quyển 

4)  Hóa học: Các thành phần hóa học của khí quyển và 
sự tương tác với các thành phần khác (tức sự trao đổi 
carbon giữa khí quyển, đại dương và đất liền) 

5)  Độ phân giải không gian và thời gian: Bước thời gian 
của mô hình và độ phân giải ngang và đứng 



Các dạng mô hình khí hậu 

•  Có bốn dạng mô hình cơ bản là: 

1)  Các mô hình cân bằng năng lượng (EBMs):  

|  Là các mô hình 0 chiều (0-D) hoặc 1 chiều (1-D) 
dự báo nhiệt độ bề mặt (chính xác hơn là nhiệt độ 
mực biển) như là hàm của cân bằng năng lượng 
Trái đất 

|  Trong trường hợp 1 chiều, các mối quan hệ đơn 
giản được sử dụng để tính phân bố cân bằng năng 
lượng trong mỗi dải vĩ độ 



Các dạng mô hình khí hậu 

•  Có bốn dạng mô hình cơ bản là: 

2)  Các mô hình một chiều như các mô hình bức xạ-đối lưu 
(RC) và các mô hình cột đơn (SCMs) chú trọng các quá 
trình thẳng đứng  

|  Các mô hình RC thường tính profile nhiệt độ (thường 
là trung bình toàn cầu) bằng cách mô hình hóa dạng 
hiện các quá trình bức xạ và “hiệu chỉnh đối lưu” 
bằng cách thiết lập lại gradient nhiệt độ thẳng đứng 

|  Các SCMs là những mô hình được “trích” từ các mô 
hình ba chiều và đưa vào tất cả các quá trình có thể 
mô hình hóa trong mô hình ba chiều nhưng không có 
truyền năng lượng theo phương ngang 



Minh họa khả năng tạo mô hình SCM 

|  Trong mô hình đầy đủ 
có sự trao đổi theo 
phương ngang giữa 
các ô lưới 

|  Nếu “chặn” các dòng 
trao đổi theo phương 
ngang: Không có các 
thành phần theo 
phương ngang trong 
hệ phương trình è 
SCM 



Các dạng mô hình khí hậu 

•  Có bốn dạng mô hình cơ bản là: 

3)  Các mô hình hạn chế số chiều: Có rất nhiều dạng 
khác nhau.  

|  Cổ nhất là mô hình động lực thống kê (SD), xử lý 
hiện (explicit) các quá trình bề mặt và động lực 
học trung bình theo phương ngang và giải theo 
phương thẳng đứng cho khí quyển 

|  Các mô hình này có xuất phát điểm là để hợp nhất 
các phản ứng hóa học trong các mô hình toàn cầu 
và hiện đang được sử dụng trong một số mô hình 
toàn cầu có độ phức tạp vừa phải (EMICs)  



Các dạng mô hình khí hậu 

•  Có bốn dạng mô hình cơ bản là: 
4)  Các mô hình hoàn lưu toàn cầu - Global circulation models 

(GCMs)  
|  Bản chất ba chiều của khí quyển và đại dương được kết 

hợp chặt chẽ 
|  Các mô hình này có thể là các mô hình kết hợp đầy đủ khí 

quyển-đại dương hoặc mô hình hệ thống khí hậu kết hợp 
(coupled climate system models), hoặc để thử nghiệm và 
đánh giá như các mô hình hoàn lưu khí quyển hoặc đại 
dương độc lập 

|  Những mô hình này cố gắng mô phỏng nhiều quá trình nếu 
có thể, và tạo ra bức tranh ba chiều tiến triển theo thời gian 
của trạng thái KQ và Đại dương 



Các mô hình cân bằng năng lượng (EBMs) 

|  Là phương tiện để: 
{  Nâng cao hiểu biết về hệ thống khí hậu  
{  Phát triển các sơ đồ tham số hóa và các phương pháp ước 

lượng độ nhạy cho những mô hình thực và phức tạp hơn 

|  EBMs nói chung là một chiều – biến đổi theo vĩ độ, bỏ 
qua biến động theo phương thẳng đứng 

|  Biến dự báo là nhiệt độ bề mặt 

|  Phương trình cơ bản đối với cân bằng năng lượng tại 
mỗi vĩ độ là 



Các mô hình cân bằng năng lượng (EBMs) 

 
Trong đó: 

|  Cm là nhiệt dung của hệ thống và cần phải được hiểu 
như là quán tính nhiệt của hệ thống 

|  R↑, R↓ tương ứng là thông lượng bức xạ đến và đi 

|  φ là vĩ độ đang xét 
{  Thông lượng bức xạ tại bề mặt Trái đất cần phải được tham số 

hóa một cách thận trọng vì các điều kiện theo phương thẳng 
đứng không được xem xét trong mô hình 

{  Để mở rộng phạm vi, ảnh hưởng của sự biến đổi nhiệt độ theo 
phương thẳng đứng được xử lý một cách ẩn 



Các mô hình cân bằng năng lượng (EBMs) 

|  Trong điều kiện trời quang, hiệu ứng đối lưu có xu 
hướng đảm bảo rằng gradient thẳng đứng của nhiệt độ 
được duy trì hằng số 

|  Tuy nhiên lượng mây chỉ phụ thuộc yếu vào nhiệt độ bề 
mặt nên albedo mây chỉ được tính đến một phần trong 
mô hình 

|  Cụ thể, mây ở các vùng có nhiệt độ cao như ITCZ sẽ 
được bỏ qua khi tham số hóa albedo trong EBMs 

|  Động lực học khí quyển không được mô hình hóa, mà 
giả thiết rằng gần đúng “khuếch tán” là đủ để đưa vào 
vận chuyển nhiệt 



Các mô hình cân bằng năng lượng (EBMs) 

|  Gần đúng này liên kết trực tiếp dòng năng lượng với 
gradient theo vĩ độ của nhiệt độ  

|  Dòng này thường được biểu diễn là tỷ lệ với độ lệch của 
nhiệt độ theo đới T so với nhiệt độ trung bình toàn cầu  

|  Khi sử dụng mô hình để tính trung bình năm, albedo bề 
mặt cần được xem là hằng số theo vĩ độ 

|  Mô hình cũng có thể được sử dụng để tính cho các mùa. 
Khi đó albedo sẽ biến thiên theo nhiệt độ để mô phỏng 
ảnh hưởng của sử biến đổi băng biển và mở rộng vùng 
tuyết phủ 



Các mô hình bức xạ-đối lưu một chiều (RC) 

|  Các RC là cách tiếp cận mô hình hóa đơn giản khác 

|  Một chiều ở đây được hiểu là biến thiên theo vĩ độ 

|  Các RC được thiết kế với sự nhấn mạnh nhiệt độ bề mặt 
trung bình toàn cầu, mặc dù nhiệt độ ở các mực khí 
quyển khác nhau cũng có thể nhận được 

|  Điểm nhấn chính trong các mô hình này là tính rõ ràng 
(hiện) các dòng bức xạ mặt trời và bức xạ Trái đất 



Phương pháp xây dựng mô hình RC 

|  Cho trước bức xạ mặt trời tại đỉnh KQ 
và độ hấp thụ của từng lớp 

|  Tính nhiệt độ cân bằng bức xạ cho 
từng lớp 

|  Kiểm tra độ ổn định tĩnh 

|  Nếu lớp bất ổn định thì 
{  G > Gd: đặt T bằng trung bình trọng khối 

của hai lớp 

|  Đưa thêm vào mây và các chất khí hấp 
thụ để xem xét 

Tn 

T1 ε1 

εn 

T3 ε3 

… 



Mô hình RC 
|  Cân bằng BX thuần túy tạo 

ra nhiệt độ bề mặt quá cao 

|  Khi hiệu chỉnh theo Γd  
nhiệt độ bề mặt vẫn còn cao 

|  Khi hiệu chỉnh theo 
gradient quan trắc 6.5 K 
km-1 đã cho profile hợp lý 
hơn: 
{  Đỉnh tầng đối lưu: OK 
{  Tầng bình lưu: OK 
{  Nhiệt độ bề mặt: vẫn 

cao 



Mô hình RC 
Ảnh hưởng của các chất hấp thụ 

|  Khi chỉ có hơi nước 
profile khá gần với profile 
quan trắc, ngoại trừ trong 
tầng bình lưu không có 
hơi nước khí quyển trở 
nên lạnh hơn 

|  H2O + CO2: làm tăng 
nhiệt độ ~10K so với trên 

|  H2O + CO2 + O3: Profile 
thể hiện đỉnh tầng đối lưu 
và “xuất hiện” tầng bình 
lưu! 



Các mô hình hạn chế số chiều 

|  Điển hình là các mô hình có hai chiều theo phương ngang 
hoặc phương thẳng đứng và một phương ngang 

|  Phổ biến hơn là kết hợp mô hình EBM có một chiều phụ 
thuộc vĩ độ và RC có một chiều theo phương thẳng đứng 

|  Những mô hình này có xu hướng đưa vào tham số hóa thực 
hơn vận chuyển năng lượng theo vĩ độ 

|  Hoàn lưu chung được giả thiết chủ yếu là các dòng cơ bản 
giữa các vĩ độ, được mô tả khi kết hợp các công thức lý 
thuyết và thực nghiệm 

|  Với cách tiếp cận đó, các mô hình này còn được gọi là mô 
hình động lực thống kê (SD) 



Các mô hình hoàn lưu chung (GCMs) 
|  Mục đích của các GCMs là tính toán đặc trưng ba chiều đầy đủ 

khí quyển hoặc đại dương 

|  Hệ các phương trình cơ bản được giải trong các GCMs 



Sơ đồ mô tả các thành phần chính trong mô hình khí hậu 



|  Minh họa những 
đặc trưng cơ bản 
của mô hình khí hậu 
ba chiều 

|  Khí quyển và đại 
dương được chia 
thành các cột 

|  Các quá trình tương 
tác với nhau và có 
sự trao đổi thông 
lượng trong từng 
cột và giữa các cột 

|  Độ phân giải của 
các mô hình KQ và 
Đại dương có thể 
khác nhau 



|  Minh họa các quá trình trong một cột mô hình. Hầu hết các mô hình có 2 dạng 
mây được xử lý. Trong ví dụ này độ ẩm đất được mô hình hóa cho các lớp đất, 
aerosol tầng đối lưu và tầng bình lưu cũng được đưa vào 



Mô hình hóa các quá trình trong hệ thống khí hậu 



Các thành 
phần chính 
trong mô 
hình khí 
hậu hiện 
nay 



 3 The Hydrological Cycle

Water cycles through all components of the climate system (Figure 3.1). Evaporation from the oceans
and  water  vapor  transport
and precipitation over land
are  essential  to  provide
freshwater  to  terrestrial
ecosystems.  Phase  changes
of water are also associated
with  release  or  absorption
of  latent  heat.  Evaporation
leads  to  cooling  of  the
surface and condensation in
the  atmosphere  releases
latent  heat  warming  the
surrounding  air.  This
vertical  transport  of  latent
heat  is  important  in
determining  the
atmospheric  lapse  rate
(Figure  2.12).  Horizontal
transport  of  water  vapor
and  latent  heat  has
important  implications  for
temperature  distributions
and ecosystems. 

The  hydrological  cycle  presents  a  particularly  difficult  challenge  for  climate  models.  Clouds,
precipitation, permafrost, groundwater flow, and interactions between the ocean and ice shelfs are some
of the major issues in climate modeling.

Trenberth K. E., Smith L., Qian T., Dai A., and Fasullo J. (2007) Estimates of the Global Water Budget
and Its Annual Cycle Using Observational and Model Data, J. Hydrometeorology 8, 758-769.

30

Figure 3.1: The global hydrological cycle. From Trenberth et al. (2007)



Chu trình Carbon  4 The Carbon Cycle

Carbon is an essential element of all living organisms. It is taken up by plants during photosynthesis
and released during respiration and oxidation of organic matter by bacteria both on land and in the
ocean. On land most carbon is locked in living vegetation and in soils. Ocean biota on the other hand
contain only a very small amount of carbon, most of which in microscopic plankton. Phytoplankton—
plants that rely on photosynthesis for their growth—have to be small and light so that they don't sink
out of the sun-lit upper ocean into the dark abyss. But they reproduce quickly and thus have similar
rates of net primary production (carbon uptake) than the land biosphere. Some of the carbon fixed by
ocean biota sinks into the deep ocean, where it is sequestered for a long time from the atmosphere. This
process, called the biological pump, decreases CO2 concentrations in the surface ocean and atmosphere.
Thus, without ocean biology CO2 concentrations in the atmosphere would be higher and climate would
be warmer. In contrast to land, most carbon in the ocean occurs in inorganic form (dissolved inorganic
carbon). 
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Figure  4.1: The global carbon cycle. From IPCC 2013. Black (red) arrows and numbers represent
pre-industrial (anthropogenic) fluxes.



|  Phương 
pháp rời rạc 
hóa và tham 
số hóa các 
quá trình 
vật lý trong 
mô hình 



|  Lưới tính trong mô hình 



|  Đưa vào nhiều quá trình hơn: Hóa học, biến đổi sử dụng đất,… 



A comparison between NWP models and GCMs  
Những điểm khác biệt NWP GCM 

Mục đích Dự báo thời tiết Dự báo khí hậu 
Quy mô không gian Khu vực hoặc toàn cầu Toàn cầu 
Quy mô thời gian Ngày Năm 

Độ phân giải không gian Biến thiên (20-100 km) Thường là thô 
Sự phù hợp của điều kiện ban đầu Cao Thấp 

Sự phù hợp về mây và bức xạ Thấp Cao 
Sự phù hợp của bề mặt (đất, băng, đại 

dương,...) 
Thấp Cao 

Sự phù hợp về động lực học đại dương Thấp Cao 
Sự phù hợp về độ ổn định của mô hình Thấp Cao 

Chiều thời gian Quan trọng Bỏ qua 
Những điểm tương tự NWP GCM 

Vật lý Các phương trình chuyển động, PT truyền BX, PT bảo 
toàn nước,… 

Phương pháp Sai phân hữu hạn hoặc biểu diễn phổ,…; chạy dự báo 

Sản phẩm (Outputs) Các biến trạng thái và chuyển động 3 chiều của khí 
quyển 

Bước thời gian cực đại Xác định bởi độ phân giải không gian (CFL) 



Sơ lược quá trình phát triển mô hình hoá khí hậu 

|  Các mô hình khí hậu được phát triển từ đơn giản đến phức tạp 

|  Từ giữa những năm 1950 Norman Phillips đã tính hoàn lưu toàn cầu 
kinh điển 

|  Ông đã thành công, nhưng mô hình của ông rất hạn chế vì máy tính 
chỉ có 5 kilobytes bộ nhớ 

|  Mô hình khí quyển của ông là một hình trụ để bỏ qua tính phức tạp 
hình học với đốt nóng ở đáy và làm lạnh ở đỉnh 

|  Kết quả của ông đã chứng minh rằng có thể mô phỏng chuyển động 
của khí quyển trên qui mô thời gian hàng tháng và dài hơn 

|  Thí nghiệm này đã dẫn đến việc phát triển mô hình hoàn lưu chung 
đầu những năm 1960 đồng thời với các mô hình RC đầu tiên 



Sơ lược quá trình phát triển mô hình hoá khí hậu 

|  Trước năm 1969: Các mô hình cân bằng năng lượng không 
được mô tả trong các tài liệu 

|  Năm 1970: Các mô hình 2 chiều SD được đưa ra thảo luận 

|  Những năm 1990: Các mô hình 2 chiều SD được thay đổi 
biến thành các mô hình có độ phức tạp vừa phải EMICs, và 
là nhóm mô hình phát triển nhanh nhất 

|  Trong những năm 1950 và khoảng năm 1960: Các mô hình 
khí hậu hoàn lưu chung khí quyển đầu tiên được nhận trực 
tiếp từ các mô hình số được thiết kế cho dự báo thời tiết hạn 
ngắn 



Sơ lược quá trình phát triển mô hình hoá khí hậu 

|  Ý tưởng được hình thành là để tích phân các sơ đồ số dự 
báo thời tiết cho thời hạn dài hơn 

|  Thực tế khó có thể định rõ điểm giao thời trong nhiều 
nhóm mô hình hóa 

|  Chẳng hạn, Syukuro Manabe tham gia vào GFDL của 
NOAA vào năm 1959 để hợp tác trong những nỗ lực dự 
báo thời tiết số, và đã trở thành một trong những nhà 
lãnh đạo của thế giới trong cộng đồng mô hình hóa khí 
hậu 



Sơ lược quá trình phát triển mô hình hoá khí hậu 

|  Các nhà khoa học quan tâm đến việc mở rộng các sơ đồ dự báo số 
để đưa vào các miền tính toàn cầu hoặc bán cầu cũng đã nghiên 
cứu cân bằng nhiệt và bức xạ của hệ thống Trái đất – khí quyển 

|  Đó là những nghiên cứu thúc đẩy việc thiết kế các mô hình RC do 
Manabe dẫn đầu lần đầu tiên được công bố vào năm 1961 

|  Các công trình khác như Julián Adem, cũng mở rộng miền cho các 
sơ đồ dự báo số để nhận được các mô hình khí hậu toàn cầu 

|  Mô hình nhiệt động phân giải thấp được mô tả đầu tiên bởi Adem 
vào 1965 là một dạng lý thú của mô hình khí hậu 



Sơ lược quá trình phát triển mô hình hoá khí hậu 

|  Mikhail Budyko và William Sellers đã công bố bản mô tả hai 
EBMs tương tự vào năm 1969 

|  Các mô hình này không phụ thuộc vào những khái niệm đã 
thiết lập cho các mô hình dự báo thời tiết số mà cố gắng mô 
phỏng bản chất của hệ thống khí hậu bằng cách đơn giản hơn 

|  Vào đầu những năm 1970, một nhóm các nhà mô hình khí 
hậu do John Green dẫn đầu, thích thiết kế các SD tương đối 
đơn giản độ phân giải thấp để sử dụng minh họa bản chất của 
sự tương tác giữa các sóng dài dừng cưỡng bức và sự di 
chuyển của các hệ thống thời tiết 



Sơ lược quá trình phát triển mô hình hoá khí hậu 

|  Khoảng năm 1980 tính đa dạng của các mô hình khí hậu 
dường như bị lu mờ bởi một dạng: các mô hình hoàn lưu 
chung khí quyển GCM 

|  Khoảng giữa đến cuối những năm 1980 một loạt các sự cố về 
độ chính xác của kết quả nảy sinh vì những lý do sai lệch bởi 
tính chất phi tuyến mạnh và quá phức tạp của các mô hình 
này đã thúc đẩy nhiều nhóm mô hình hóa quay trở lại, đi theo 
trình tự hiểu biết để cố gắng cô lập bản chất của các quá trình 
tạo nên kết quả mà nó được quan sát thấy từ nhiều mô hình 
hơn 



Sơ lược quá trình phát triển mô hình hoá khí hậu 

|  Năm 1969, Kirk Bryan ở GFDL đã phát triển một mô 

hình đại dương và nó đã trở thành cơ sở cho hầu hết các 

mô hình hoàn lưu chung đại dương ngày nay. 

|  Mô hình đã được sửa đổi và trở thành mô hình Bryan–

Cox–Semtner được biết đến một cách rộng rãi 



|  Quá trình tiến triển 
của các mô hình khí 
hậu 



Tham số hóa các quá trình khí hậu 

|  Hệ thống khí hậu là hệ vật lý/hóa học/sinh học có vô số bậc tự do 

|  Mọi cố gắng mô hình hóa một hệ quá phức tạp như vậy là rất khó 
khăn 

|  Yêu cầu là cần biểu diễn một, hoặc thông thường hơn là một số 
phần riêng biệt của hệ thống phức tạp bằng các biểu thức toán học 
không chính xác hoặc bán thực nghiệm 

|  Tồi tệ hơn là cần bỏ qua hoàn toàn một số bộ phận của hệ phức 
tạp và quá phức tạp 

|  Quá trình biểu diễn không chính xác hoặc bán thực nghiệm này 
được gọi là tham số hóa 

|  Tham số hóa có thể có nhiều dạng 



Tham số hóa các quá trình khí hậu 

|  Dạng đơn giản nhất là không làm gì cả trong đó một quá trình 
hoặc một nhóm các quá trình được bỏ qua 

|  Việc quyết định bỏ qua này chỉ có thể thực hiện sau khi xem xét tỷ 
mỷ tầm quan trọng của chúng đối với những quá trình khác sẽ 
được mô hình hóa 

|  Tham số hóa có thể sẽ tiết kiệm thời gian tính toán nhờ đơn giản 
hóa hợp lý một số quá trình hoặc bỏ qua những quá trình có ảnh 
hưởng ít đến khí hậu ở qui mô của mô hình 

|  Những quá trình được xử lý theo cách đó sẽ được đưa vào để cải 
tiến trong những phiên bản sau của mô hình 

|  Việc chỉ rõ đặc điểm khí hậu, mà thường là trung bình quan trắc, 
là một dạng tham số hóa được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các 
mô hình khí hậu 



Tham số hóa các quá trình khí hậu 

|  Vào những năm 1970 người ta đã đưa vào nhiệt độ đại dương (có 
biến động mùa) và trong một vài mô hình này mây mây cũng đã 
được đưa vào 

|  Ngày nay hầu hết các mô hình đã đưa vào các tính chất của bề mặt 
đất và một vài mô hình cho phép đất hoặc thực vật biến đổi trong 
sự phản ứng lại với tác động khí hậu 

|  Các sơ đồ tham số hóa tiên tiến nhất có chứng minh lý thuyết 
đúng đắn 

|  Chẳng hạn, trong một vài mô hình động lực trung bình vĩ hướng 
hai chiều, các thông lượng nhiệt và động lượng được tham số hóa 
qua lý thuyết tà áp (trong đó thông lượng xoáy có quan hệ với 
gradient nhiệt độ kinh hướng) 

|  Một ví dụ khác là sự truyền bức xạ trong điều kiện trời quang 



Tham số hóa các quá trình khí hậu 

|  Sự tương tác giữa các quá trình trong mọi mô hình rất quan 
trọng. Khái niệm quan trọng nhất trong mô hình hóa khí hậu 
là tầm quan trọng tương đối của các quá trình và cách thức 
mà các quá trình khác nhau kết nối với nhau là hàm phụ 
thuộc mạnh vào không – thời gian sẽ được mô hình hóa 

|  Việc thiết lập một hệ thống có khả năng nhạy cảm với tham 
số hóa hay không được sử dụng cho một quá trình cụ thể 
thường phụ thuộc vào thời gian phản ứng lại của đặc điểm 
này so với những đặc điểm tương tác khác 

|  Sẽ vô nghĩa khi đưa vào các sơ đồ tham số hóa quá phức tạp 
hoặc quá khác biệt nếu nó được xây dựng cho các quá trình 
có qui mô không-thời gian khác với của mô hình 



Mô hình cân bằng năng lượng 0 chiều 
(0-D EBM) 



Nguyên lý 

Mặt	  trời	  phát	  xạ	  năng	  lượng	  
bức	  xạ	  xuống	  Trái	  đất	  

Năng lượng đến = Năng lượng đi 

Trái	  đất	  hấp	  thụ	  năng	  lương	  
bức	  xạ	  Mặt	  trời,	  nóng	  lên	  và	  
phát	  xạ	  vào	  không	  trung	  



Không tính đến vỏ khí quyển Trái đất 

|  Bức xạ mặt trời do Trái đất nhận được: 
|  Phát xạ sóng dài của Trái đất:  

 

S0 (1− a)πR
2

4πR2σT 4

Năng lượng đến = Năng lượng đi 
S0 (1− a)πR

2 = 4πR2σT 4
S0
4
(1− a) =σT 4S0=1370 W/m2 

σ=5.67·10-8 W/(m2K4) 
a=0.3 T=255.2K=-18.2C 

⇒ S(1− a) =σT 4S0
4
= S



Không tính đến vỏ khí quyển Trái đất 

|  Khi S là hằng số, T chỉ phụ thuộc albedo (a). 

|  Bài tập gợi ý: Tính nhiệt độ Trái đất khi hằng số mặt trời biến đổi do 
quỹ đạo Trái đất xung quanh mặt trời biến đổi gây nên sự biến đổi 
khoảng cách trung bình giữa mặt trời và Trái đất 

|  Thực tế: 
{  Giá trị trung bình của a là 0.3 
{  T vào khoảng 15oC 

|  è Chênh lệch giữa kết quả tính toán và quan trắc ~ 33oC 
|  è Nếu không có lớp khí quyển thì nhiệt độ của Trái đất rất thấp 

a T (oC) 
0.1 -1.7 
0.3 -18.2 
0.5 -38.8 

S(1− a) =σT 4



Có tính đển vỏ khí quyển Trái đất 
|  Thực tế Trái đất có lớp vỏ khí quyển, trong đó hơi nước và các chất 

khí nhà kính có khả năng hấp thụ rất tốt bức xạ sóng dài từ bề mặt 
|  Do đó ta có thể xem xét vấn đề này bằng cách điều chỉnh mô hình 

Energy Balance: 

Surface: (1-a)S + Fa = Fe 

Atmosphere: (1−τ)Fe = 2Fa

Consider Atmosphere

τ = 0.23→ Te = 288K

Sketch Te/Ta  as a function of τ !  (3 min)

Energy Balance: 

Surface: (1-a)S + Fa = Fe 

Atmosphere: (1−τ)Fe = 2Fa

Consider Atmosphere

τ = 0.23→ Te = 288K

Sketch Te/Ta  as a function of τ !  (3 min)

Te/Ta như là hàm của τ 

Nhân tố “hiệu ứng nhà kính” 
the greenhouse factor  g. Choosing a value for Earth atmosphere's transmissivity of  t =0.23 and thus
g=0.62 a realistic surface temperature of  Te=15°C is obtained. The atmosphere temperature of  Ta=-
46°C, which is close to the observed temperature of the tropopause. Emission of surface longwave
radiation is Fe=390 W/m2, the total outgoing longwave flux at the top of the atmosphere t Fe+Fa=240
W/m2, numbers in reasonable agreement with observational estimates shown in Fig. 1.2, given that we
neglect  many processes such as surface sensible and latent  heat fluxes or absorption of shortwave
radiation by the atmosphere. 

From eq. (2.3) it follows that 
Fe

F a

=
2

1−

and  hence  
T e

T a

= 2

1− 
1/4

.   Thus,  for  all

values  of  t the  atmospheric  temperature  will
always be lower than the surface temperature
and it will go to zero as ⇒1 .

Figure  2.5 shows how the transmission of
electromagnetic  radiation  through  the
atmosphere  is  influenced  by  absorption  at
different  wavelengths  from  various
atmospheric gases. Whereas the atmosphere is
very  transparent  for  shortwave  radiation  it  is
rather  opaque for longwave radiation,  similar
to the properties of the glass in a greenhouse.
(The  glass  in  a  greenhouse  also  has  other
effects  such  as  inhibiting  convection,  which
makes  the  analogy  imperfect  and  the
“greenhouse effect” perhaps even a misnomer.)
The  most  important  greenhouse  gas  is  water
vapor, but there is an important window around
10mm in the  water  vapor absorption through
which radiation from the surface can escape to
space.  However,  the  minor  greenhouse  gases
CO2,  oxygen,  ozone,  methane  and  nitrous
oxide absorb in this window, which makes them climatically important.
Further information on radiation at http://climate.gsfc.nasa.gov/static/cahalan/Radiation/.
Budyko M.I. (1969). The effect of solar radiation variations on the climate of the Earth. Tellus 21: 611-
619. 

Sellers W.D. (1969). A global climatic model based on the energy balance of the Earth-atmosphere
system. J. Appl. Met. 8: 392-400. 

The above papers are available at: http://wiki.nsdl.org/index.php/PALE:ClassicArticles/GlobalWarming

Another link: www.phys.uu.nl/~nvdelden/ClimateModels.pdf

Pierrehumbert  (2011)  Infrared  radiation  and  planetary  temperature.  Physics  Today  64  (1),  33-38.
http://ptonline.aip.org/journals/doc/PHTOAD-ft/vol_64/iss_1/33_1.shtml
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Figure  2.5:  Atmospheric  absorption  spectra  from a
line-by-line modeling  of  molecular  absorption using
modern  gas  concentrations  and  assuming  direct
vertical  transmission  only.  From
http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_band

Energy Balance: 

Surface: (1-a)S + Fa = Fe 

Atmosphere: (1−τ)Fe = 2Fa

Consider Atmosphere

τ = 0.23→ Te = 288K

Sketch Te/Ta  as a function of τ !  (3 min)

Energy Balance: 

Surface: (1-a)S + Fa = Fe 

Atmosphere: (1−τ)Fe = 2Fa

Consider Atmosphere

τ = 0.23→ Te = 288K

Sketch Te/Ta  as a function of τ !  (3 min)

space (Figure  2.2). The incoming shortwave radiation from the sun averaged over Earth's surface is

S=S0/4=342 W/m2. The “solar constant” S0 = 1370 W/m2 is the radiative flux through a disk with the

radius of the Earth R=6300 km perpendicular to the suns rays. The factor 4 represents the average of

this flux over the Earth's spherical surface area which is 4pR2, whereas a disk of radius R has the area

pR2. 

Some part of this incoming radiation is reflected back to space by clouds or snow and ice cover on

the ground (Figure 2.3). This fraction is called planetary albedo and for Earth it is about a=0.3 (see Fig.

1.2). Assuming steady state, the shortwave radiation absorbed by the Earth's surface FSW=(1-a)S must

equal the longwave  radiation Fe=sTe
4 emitted back to space at the equilibrium temperature Te: 

(1-a)S = sTe
4. (2.1)

s=5.67·10-8 W/

(m2K4) is the Stefan

Boltzmann

constant.  Solving

for  Te gives  the

table  on  the  right.

Thus,  for  Earth

(a=0.3)  an

equilibrium

temperature  of

-18.2°C is  predicted, which is more than 30°C colder

than Earth's actual average surface temperature of about

15°C.  What  is  the  reason  for  this  discrepancy?  The

answer  is  that  we didn't  consider  the  atmosphere.  In

fact, Mars' temperature, who has no (or better a very thin) atmosphere, can be predicted reasonably

well with equation (2.1). Using a=0.16 and SMARS=SEARTH(1/1.52)2 in order to account for Mars' farther

distance from the sun (1.52 times Earth's distance) gives an equilibrium temperature of -54.2°C, close

to the observed value of -63°C. 

However,  gases  in  Earth's  atmosphere,  mainly  water  vapor  and  CO2,  act  like  the  glass  of  a

greenhouse such that they absorb much of the longwave radiation emitted from the surface. We can

consider  this  by  modifying our  EBM as  depicted  in  Fig.  2.4.  Now the  atmosphere  allows only  a

fraction t of the surface radiation to be transmitted to space. It will assume a temperature Ta and this

leads to emission of longwave radiation Fa=sTa
4 to both space and downward to the surface. Now we

have two equations for the energy balance of the surface

(1-a)S = Fe - Fa,

(2.2)

and that of the atmosphere

(1-t )Fe = 2Fa. 

(2.3)

Inserting eq. (2.3) into eq. (2.2) yields

1−aS=
1

2
F e≡g F e≡ F e

.

(2.4)

Note that eq. (2.4) is very similar to eq. (2.1) except for
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Figure  2.4: Radiative balance of a 0D
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Có tính đển vỏ khí quyển Trái đất 

|  Nhiệt độ khí quyển Ta=-46°C, gần với nhiệt độ quan trắc ở đỉnh 
tầng đối lưu.  

|  Phát xạ sóng dài bề mặt là Fe=390 W/m2 
|  Tổng bức xạ sóng dài đi ra tại đỉnh khí quyển là τFe+Fa=240 W/m2 
|  Những giá trị này khá hợp lý so với quan trắc khi bỏ qua nhiều quá 

trình khác như các dòng hiển nhiệt và ẩn nhiệt từ bề mặt hoặc hấp 
thụ bức xạ sóng ngắn của khí quyển 

|  Từ phương trình                           

      ta có:                                 và  

|  Như vậy, với mọi giá trị của τ nhiệt độ khí quyển luôn nhỏ hơn 
nhiệt độ bề mặt và sẽ tiệm cận đến 0 khi τ⇒1 

Energy Balance: 

Surface: (1-a)S + Fa = Fe 

Atmosphere: (1−τ)Fe = 2Fa

Consider Atmosphere

τ = 0.23→ Te = 288K

Sketch Te/Ta  as a function of τ !  (3 min)

the greenhouse factor  g. Choosing a value for Earth atmosphere's transmissivity of  t =0.23 and thus
g=0.62 a realistic surface temperature of  Te=15°C is obtained. The atmosphere temperature of  Ta=-
46°C, which is close to the observed temperature of the tropopause. Emission of surface longwave
radiation is Fe=390 W/m2, the total outgoing longwave flux at the top of the atmosphere t Fe+Fa=240
W/m2, numbers in reasonable agreement with observational estimates shown in Fig. 1.2, given that we
neglect  many processes such as surface sensible and latent  heat fluxes or absorption of shortwave
radiation by the atmosphere. 

From eq. (2.3) it follows that 
Fe
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=
2

1−

and  hence  
T e

T a

= 2

1− 
1/4

.   Thus,  for  all

values  of  t the  atmospheric  temperature  will
always be lower than the surface temperature
and it will go to zero as ⇒1 .

Figure  2.5 shows how the transmission of
electromagnetic  radiation  through  the
atmosphere  is  influenced  by  absorption  at
different  wavelengths  from  various
atmospheric gases. Whereas the atmosphere is
very  transparent  for  shortwave  radiation  it  is
rather  opaque for longwave radiation,  similar
to the properties of the glass in a greenhouse.
(The  glass  in  a  greenhouse  also  has  other
effects  such  as  inhibiting  convection,  which
makes  the  analogy  imperfect  and  the
“greenhouse effect” perhaps even a misnomer.)
The  most  important  greenhouse  gas  is  water
vapor, but there is an important window around
10mm in the  water  vapor absorption through
which radiation from the surface can escape to
space.  However,  the  minor  greenhouse  gases
CO2,  oxygen,  ozone,  methane  and  nitrous
oxide absorb in this window, which makes them climatically important.
Further information on radiation at http://climate.gsfc.nasa.gov/static/cahalan/Radiation/.
Budyko M.I. (1969). The effect of solar radiation variations on the climate of the Earth. Tellus 21: 611-
619. 

Sellers W.D. (1969). A global climatic model based on the energy balance of the Earth-atmosphere
system. J. Appl. Met. 8: 392-400. 

The above papers are available at: http://wiki.nsdl.org/index.php/PALE:ClassicArticles/GlobalWarming

Another link: www.phys.uu.nl/~nvdelden/ClimateModels.pdf

Pierrehumbert  (2011)  Infrared  radiation  and  planetary  temperature.  Physics  Today  64  (1),  33-38.
http://ptonline.aip.org/journals/doc/PHTOAD-ft/vol_64/iss_1/33_1.shtml
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Figure  2.5:  Atmospheric  absorption  spectra  from a
line-by-line modeling  of  molecular  absorption using
modern  gas  concentrations  and  assuming  direct
vertical  transmission  only.  From
http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_band
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Hồi tiếp băng-albedo 
|  Nhớ lại: 

Nhiệt độ bề mặt cao Băng tan 

Albedo giảm Đốt nóng bề mặt tăng 

Tăng nhiệt độ bề mặt 
Hồi tiếp 
dương 

Ice-Albedo 
Feedback Loop 

Increase 
Temperature 

Melt Surface 
Ice 

Increase Solar 
Absorption 



Hồi tiếp băng-albedo 
|  Tuyết và băng có albedo cao hơn các loại bề 

mặt khác 
|  Xét albedo như là hàm của nhiệt độ: 

|  Khai triển Taylor dòng bức xạ sóng dài xung 
quanh giá trị T0 = 288K ta được: 

|  Phương trình cân bằng của hệ thống là: 

The Ice-Albedo Feedback
Snow and Ice have higher albedo than other surfaces.

Consider this using a simple ramp function:

Linearize longwave around equilibrium T0 = 288 K:

 2.2 The Ice-Albedo Feedback

The  longwave  radiation  increases  as  temperature  increases.  A small
perturbation  of  the  temperature  from  equilibrium,  let's  say  a  slight
warming, will result in cooling through increased longwave radiation to
space. Thus, the temperature dependence of the longwave radiation is a
negative,  or  self-stabilizing,  feedback mechanism.  Another  important
feedback mechanism in the climate system is the ice-albedo feedback.
As temperatures drop below the freezing point snow and ice cover on
the ground causes an increase of the surface albedo. Thus more sun
light is reflected back to space and temperatures drop even further. This
is a positive (self-amplifying) feedback. 

In  order  to  incorporate  this  feedback  into  our  simple  EBM  we
assume a ramp function (Fig. 2.6) for the planetary albedo:

a T ={
a1=0.3,TT U=280 K

a1mT U −T  ,T LT T U

a2=0.7,TT L=250 K }
,

(2.5)

with  m=a2−a1/T U−T L such  that  the  albedo  is
low for climates warmer than an upper temperature  TU

and high if the climate is colder than  TL, with a linear
transition in between. 

We also linearize the longwave flux by developing
F e=g T 4 into a Taylor series around T0=288 K:

Fe T −T 0 =g  T 0
4

∂ F
∂ T

∣T 0
T −T 0...

 F eT −T 0=ABT

, (2.6)

with A=−3g T 0
4=−726W /m2 and

B=4g T 0
3=3.36W /m2

K  . 

Equilibria of the system are now at:
1−aT S

F
SW

=ABT
F LW

, (2.7)

and they can be found graphically from Fig.  2.7. Three
equilibria are possible. For our above set of parameters
these are T1=14.3°C, T2=-12°C and T3=-26°C. The time
dependent equation is:

C
∂ T

∂ t
=F SW −F LW , (2.8)

with the heat capacity C>0. Thus equilibria with a negative slope of  FSW-FLW  are stable. E.g. a small
positive perturbation to equilibrium T1 will lead to an increase in outgoing longwave radiation whereas
the shortwave stays constant. This leads to cooling and hence the perturbation will be damped. If the
system is at T2 a small positive perturbation leads to a larger increase in the shortwave radiation than
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Figure  2.7: Three solutions of the 0D EBM
with  ice  albedo  feedback.  The  green  line
shows  a  system  with  higher  S0 which
exhibits only one equilibrium.
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Hồi tiếp băng-albedo 

|  Khi a(T) = a1 = 0.3: 

|  Khi a(T) = a2 = 0.7:  

|  Khi a(T) =  

|  Thay số: 
|  Nhận được ba điểm cân bằng là 

{  T1 = 14.3oC 
{  T2 = -13.5oC 
{  T3 = -26.4oC 

 2.2 The Ice-Albedo Feedback

The  longwave  radiation  increases  as  temperature  increases.  A small
perturbation  of  the  temperature  from  equilibrium,  let's  say  a  slight
warming, will result in cooling through increased longwave radiation to
space. Thus, the temperature dependence of the longwave radiation is a
negative,  or  self-stabilizing,  feedback mechanism.  Another  important
feedback mechanism in the climate system is the ice-albedo feedback.
As temperatures drop below the freezing point snow and ice cover on
the ground causes an increase of the surface albedo. Thus more sun
light is reflected back to space and temperatures drop even further. This
is a positive (self-amplifying) feedback. 

In  order  to  incorporate  this  feedback  into  our  simple  EBM  we
assume a ramp function (Fig. 2.6) for the planetary albedo:

a T ={
a1=0.3,TT U=280 K

a1mT U −T  ,T LT T U

a2=0.7,TT L=250 K }
,

(2.5)

with  m=a2−a1/T U−T L such  that  the  albedo  is
low for climates warmer than an upper temperature  TU

and high if the climate is colder than  TL, with a linear
transition in between. 

We also linearize the longwave flux by developing
F e=g T 4 into a Taylor series around T0=288 K:

Fe T −T 0 =g  T 0
4

∂ F
∂ T

∣T 0
T −T 0...

 F eT −T 0=ABT

, (2.6)

with A=−3g T 0
4=−726W /m2 and

B=4g T 0
3=3.36W /m2

K  . 

Equilibria of the system are now at:
1−aT S

F
SW

=ABT
F LW

, (2.7)

and they can be found graphically from Fig.  2.7. Three
equilibria are possible. For our above set of parameters
these are T1=14.3°C, T2=-12°C and T3=-26°C. The time
dependent equation is:

C
∂ T

∂ t
=F SW −F LW , (2.8)

with the heat capacity C>0. Thus equilibria with a negative slope of  FSW-FLW  are stable. E.g. a small
positive perturbation to equilibrium T1 will lead to an increase in outgoing longwave radiation whereas
the shortwave stays constant. This leads to cooling and hence the perturbation will be damped. If the
system is at T2 a small positive perturbation leads to a larger increase in the shortwave radiation than
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Figure  2.7: Three solutions of the 0D EBM
with  ice  albedo  feedback.  The  green  line
shows  a  system  with  higher  S0 which
exhibits only one equilibrium.
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⇒ BT + S.a(T ) = S − A

BT + 0.3S = S − A⇒ T = S − A− 0.3S
B

≡ T1

BT + 0.7S = S − A⇒ T = S − A− 0.7S
B

≡ T3

a1 +m(TU −T )
BT + S a1 +m(TU −T )( ) = S − A
⇒ BT − SmT + Sa1 + SmTU = S − A

T = S − A− Sa1 − SmTU
B− Sm

≡ T2

A = −726; B = 3.36; S = 342;
TU = 280; TL = 250; a1 = 0.3; a2 = 0.7
m = (a2 − a1) / (TU −TL )



Hồi tiếp băng-albedo 
|  Đồ thị: Giao giữa FSW và FLW  

{  T1 = 14.3oC 
{  T2 = -13.5oC 
{  T3 = -26.4oC 

|  Phương trình phụ thuộc thời gian: 

  
               C > 0 là nhiệt dung 
|  Khi FSW-FLW < 0 hệ thống sẽ có 

trạng thái cân bằng ổn định.  
|  è T1 và T3 là trạng thái cân bằng 
ổn định 

Time dependent equation:

Three equilibria: T1, T2, T3

Stable if slope of FSW − FLW < 0.

Thus T1, and T3 stable; T2 unstable

What happens if S in increased?
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Time dependent equation:

Three equilibria: T1, T2, T3

Stable if slope of FSW − FLW < 0.

Thus T1, and T3 stable; T2 unstable

What happens if S in increased?

H.số mặt trời >S0 

FLW: Tăng theo nhiệt độ 
FSW: Phụ thuộc Albedo 



Hồi tiếp băng-albedo 

|  Chẳng hạn, khi có một nhiễu động 
dương nhỏ xung quanh trạng thái cân 
bằng T1 sẽ dẫn đến sự gia tăng bức 
xạ sóng dài đi ra trong khi bức xạ 
sóng ngắn vẫn không đổi. Điều này 
dẫn đến làm mát và do đó nhiễu 
động sẽ bị giảm bớt.  

|  Nếu hệ thống ở trạng thái cân bằng 
T2, một nhiễu động dương nhỏ sẽ 
dẫn đến bức xạ sóng ngắn gia tăng 
nhiều hơn bức xạ sóng dài, do đó làm 
khuếch đại nhiễu động. Bởi vậy 
trạng thái cân bằng T2 là trạng thái 
cân bằng không ổn định 

Time dependent equation:

Three equilibria: T1, T2, T3

Stable if slope of FSW − FLW < 0.

Thus T1, and T3 stable; T2 unstable

What happens if S in increased?



Hồi tiếp băng-albedo 

|  Đặt                           bằng giá trị nhiệt độ tại vị trí cân bằng T0 
cộng với một nhiễu động T’ và thay vào PT trên ta được: 

|  Tại T0=T1 ta có 

|  Nghiệm PT này là: 

|  è Trạng thái hệ là ổn định vì nhiễu động sẽ giảm theo thời gian 

Time dependent equation:

Three equilibria: T1, T2, T3

Stable if slope of FSW − FLW < 0.

Thus T1, and T3 stable; T2 unstable

What happens if S in increased?

C ∂T
∂t

= FSW −FLW = (1− a(T ))S − (A+BT )
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T = T0 +T '(t)

C ∂T '
∂t

= (1− a(T0 +T '))S − A−B(T0 +T ')

C ∂T '
∂t

= (1− a1)S − A−B(T1 +T ')

          = (1− a1)S − (A+BT1)−BT '

⇒ C ∂T '
∂t

= −BT '

T ' = T '(t = 0)e
−
B
C
t



Hồi tiếp băng-albedo 

|  Tại T0=T2 ta có 

|  PT này có nghiệm với T’ tăng theo hàm mũ nên trạng thái của hệ 
là cân bằng bất ổn định 

|  Với T0=T3 kết quả nhận được tương tự như khi T0=T1  

C ∂T '
∂t

= (1− a(T0 +T '))S − A−B(T0 +T ')

a(T0 +T ') = a(T2 +T ') = a1 +m(TU −T2 −T ')

C ∂T '
∂t

= (1− a1 −m(TU −T2 −T '))S − A−B(T2 +T ')

          = (1− a1 −m(TU −T2 ))S +mT 'S − (A+BT2 )−BT '
          = (1− a1 −m(TU −T2 ))S − (A+BT2 )− (B−mS)T '

⇒ C ∂T '
∂t

= −(B−mS)T '



Hồi tiếp băng-albedo 
|  Một cách tổng quát, tính ổn định của một hệ phụ thuộc thời gian 

 
tại điểm cân bằng T0 với                        có thể được ước tính bằng  
cách giả thiết có một nhiễu động T’ khi tuyến tính hoá f 
  
                                                 hay                     với  

|  Nghiệm của PT sẽ có dạng                           Từ đó: 
|  Hệ là ổn định nếu β < 0 và bất ổn định nếu  β > 0 

∂T
∂t

= f (T )

∂T0
∂t

= 0 = f (T0 )

∂(T0 +T ')
∂t

= f (T0 )+
∂f
∂T T0

T '
∂T '
∂t

= βT ' β =
∂f
∂T
(T0 )

T ' = T '(t = 0)eβt



Độ nhạy khí hậu 

|  Khí hậu biến đổi có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, kể cả 
các nhân tố bên trong và bên ngoài hệ thống khí hậu 

|  Các nhân tố khác nhau có thể làm cho khí hậu biến đổi ở các mức 
độ khác nhau thông qua tác động bức xạ 
{  Sự gia tăng khí nhà kính trong khí quyển 
{  Sự thay đổi bề mặt đệm (lớp phủ tuyết, lớp phủ thực vật,…) làm thay đổi 

albedo bề mặt 
{  … 

|  Mức độ biến đổi của khí hậu có thể được thể hiện qua sự biến đổi 
của nhiệt độ 

|  Sự biến đổi nhiệt độ Trái đất phụ thuộc vào các nhân tố gây biến 
đổi được xác định bởi độ nhạy khí hậu 

|  Chẳng hạn, nhiệt độ toàn cầu tăng do hàm lượng CO2 tăng gấp đôi 



Độ nhạy khí hậu 

|  Tác động bức xạ (radiative forcing - RF) của CO2 khí 
quyển được biết khá rõ (trong khoảng 10%) và phụ 
thuộc vào logarit của hàm lượng CO2 (C):  
{  ΔQ=Q0ln(C/C0),  
{  trong đó C0 là hàm lượng CO2 thời kỳ tiền công nghiệp (280 

ppmv)  
{  Q0=5.35 W/m2 

|  Như vậy, RF đối với trường hợp hàm lượng CO2 tăng 
gấp đôi là 
{  ΔQ2xC=3.7 W/m2 

|  Sự tăng theo quy luật hàm mũ của CO2 sẽ dẫn đến sự 
tăng tuyến tính của RF 



Độ nhạy khí hậu 

curve. If  T T crit at fixed  a=a2−a1 only one steady state is possible. Then

 m=−
 T

 a
B=

∂ F LW

∂T
.

Now that we know the system from our analytical analysis let's program our first numerical climate
model.  In  order  to  do  so  we  need  to  discretize  eq.  (2.8).  We  replace  the  differentials  by  finite
differences

C
 T

 t
=F SW −F LW

and  use  a  constant  time  step   t=t n1−t n .  The  temperature  change  during  one  time  step  is

 T=T n1−T n . Now we can calculate the new temperature at time index  n+1 from the previous

temperature at time index n according to

T n1=
F SW −F LW 

C
 tT n . (2.13)

This is called the “Euler forward” time differencing scheme. We will see later that this is not the only
scheme and for many purposes not the best one. But for now we will use it because of its simplicity.
Now we only need to know the heat capacity C in order to write a program and run it forward in time.

For the Earth's climate system C=COC A=OC Op H OAC Ap H A  we take the sum of the ocean's

CO and the atmosphere's CA heat capacity. The density of sea water is about O=1000kg /m3
, that of

air  A=1.2kg /m3
.  The  specific  heat  at  constant  pressure  of  sea  water  is  about

COp=4200 J /kg K  ,  that  of  air  C Ap=1000 J /kg K  ,  and  the  height  of  the  atmosphere  is

H A=8300m and for the depth of the ocean mixed layer we assume  H O=50 m . Thus the heat

capacity  of  the  ocean  CO=2.1⋅10
8
J /m2

K  is  about  20  times  that  of  the  atmosphere

C A=1⋅10
7
J /m2

K  and  the  total  heat  capacity  of  the  climate  system  is  approximately

C=2.2⋅10
8
J /m2

K  .  From

equation  2.11 we  see  that  Earth's
climate  system  damps
perturbations  with  a  characteristic

timescale  C /B=6.5⋅10
7
s≃2 a

of about two years.

 2.3 Climate Sensitivity

Definition: Radiative Forcing is the
instantaneous  change  of  the
radiative energy balance at the top
of the troposphere (after adjustment
of the stratosphere) due to a change
in something (e.g.  greenhouse gas
concentrations,  incoming  solar
radiation, surface albedo, aerosols)
with  everything  else  (e.g.
temperature, water vapor) fixed. ...
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Figure  2.9:  Evolution  of  global  mean  near  surface  air
temperature, expressed as a difference to a control run, due to an
exponential  (1%/yr)  increase  of  atmospheric  CO

2
.  From

Tomassini et al. (2013). The horizontal axis is an arbitrary model
year and does not correspond to a real calendar year.

|  Sự tiến triển của nhiệt độ không khí gần bề mặt toàn cầu do CO2 
khí quyển tăng theo hàm mũ (1%/năm). Trục tung là hiệu nhiệt độ 
của mô hình so với trường hợp chạy so sánh. Trục hoành là thời 
gian nhưng không tương ứng một cách chính xác. 

|  Trong trường hợp này 
RF tăng từ 0 đến 7.4 W/
m2.  

|  Có thể thấy nhiệt độ 
trung bình toàn cầu tăng 
gần như tuyến tính 



Độ nhạy khí hậu 
|  Định nghĩa: Độ nhạy khí hậu là sự biến đổi của nhiệt độ không khí 

trung bình toàn cầu một lượng ΔT đối với một tác động bức xạ tuỳ 
ý ΔQ sau khi hệ thống khí hậu đạt được một trạng thái ổn định 
(steady) mới: 

|  ΔQ có thể là biến đổi của bức xạ sóng ngắn hoặc bức xạ sóng dài. 
|  Giả thiết rằng albedo không đổi, đối với mô hình cân bằng năng 

lượng (EBM) ta có 
      và 
|  Do đó độ nhạy khí hậu của mô hình EBM là 
|  Với B=3.36 Wm-2K-1 tương ứng với mức nóng lên toàn cầu 
ΔT2xC=1K thì α=0.3 K(Wm-2K-1) 

|  Đây là độ nhạy khí hậu khi chưa có hiệu ứng hồi tiếp 

α =
ΔT
ΔQ

(1− a)S = A+BT0
(1− a)S +ΔQ = A+B(T0 +ΔT )

α =
1
B



Độ nhạy khí hậu 
|  Có thể nhận dạng tổng quát hơn của độ nhạy khí hậu khi giả thiết 

rằng trạng thái ổn định mới có thêm thành phần ΔQ trong cân 
bằng bức xạ tại đỉnh khí quyển 

|  Giả thiết T0+ΔT là nhiệt độ bề mặt mới và T0 là giá trị ở trạng thái 
cân bằng ban đầu. Giả sử các dòng thông lượng làm biến đổi nhiệt 
độ bề mặt phụ thuộc vào T và n biến khác nhau 

|  Ở trạng thái cân bằng thì 
|  Một RF có thể làm cho mỗi tham số biến đổi. Do đó đối với 

những biến đổi nhỏ của RF và nhiệt độ ở trạng thái cân bằng mới 
ta có: 

∂T
∂t

= F(T, y1, y2,..., yn )

F0 = F(T0, y10, y20,..., yn0 )

∂(T0 +ΔT )
∂t

= F0 +
∂F
∂T

ΔT + ∂F
∂yn

∂yn
∂T

#

$
%

&

'
(

n∑ ΔT +ΔQ = 0



Độ nhạy khí hậu 
|  Nghịch đảo của độ nhạy khí hậu λ=α-1 được gọi là tham số hồi tiếp 
|  Tham số hồi tiếp tổng cộng là: 

|  Vì các đạo hàm riêng phụ thuộc vào T0 và yno nên độ nhạy khí hậu 
phụ thuộc vào trạng thái nền. Có thể minh hoạ điều này như sau: 
{  Xét trường hợp hồi tiếp albedo bề mặt có băng 
{  Khi trạng thái nền ấm áp trong đó T bề mặt cao hơn điểm đóng băng, hồi 

tiếp băng sẽ bằng 0 do lớp phủ băng/tuyết không thay đổi 
{  Khi trạng thái nền lạnh hơn trong đó một số nơi có băng tuyết che phủ thì 

hồi tiếp băng là dương 
{  Hồi tiếp băng sẽ mạnh hơn khi khí hậu lạnh hơn vì lớp phủ băng tuyết tăng 

lên 
{  Khi toàn bộ Trái đất bị phủ đầy băng tuyết thì hồi tiếp băng sẽ bằng 0 do 

những thay đổi nhỏ của nhiệt độ sẽ không ảnh hưởng đến lớp phủ băng 
tuyết 

λ =α−1 =
ΔQ
ΔT

=
∂F
∂T

−
∂F
∂yn

∂yn
∂T

$

%
&

'

(
)

n∑ := λ0 + λnn∑



Độ nhạy khí hậu 

|  Trong phương trình trên, λ0 là hồi tiếp Planck, coi sự 
biến đổi của nhiệt độ là không đổi trong toàn bộ tầng đối 
lưu khi tất cả các biến được giữ nguyên. λ0 = −3.23 ± 
0.03 Wm-2K-1  

|  Các biến được cho là có ảnh hưởng đến độ nhạy khí hậu 
là hơi nước λw, gradient nhiệt độ thẳng đứng λL, mây λC, 
và albedo bề mặt λa (sự thay đổi thảm thực vật hoặc 
băng, tuyết) 

|  Tham số hồi tiếp tổng cộng là tổng của các tham số hồi 
tiếp riêng lẻ này: λ = λ0 + λw + λL + λC + λa 

λ =α−1 =
ΔQ
ΔT

=
∂F
∂T

−
∂F
∂yn

∂yn
∂T

$

%
&

'

(
)

n∑ := λ0 + λnn∑



Độ nhạy khí hậu 

Phân tích các cơ chế hồi tiếp trong các mô hình khí hậu đóng góp vào độ 
nhạy khí hậu. Mỗi cột biểu diễn một tham số hồi tiếp từ một mô hình. 

Phân biệt: Hồi tiếp dương và Hồi tiếp âm 

equation  2.15. Variables that have been shown to impact climate sensitivity are water vapor  lw, the
lapse rate (change of temperature with height)  lL,   clouds  lC,  and surface albedo  la (e.g.  through
changes in vegetation or snow/ice cover). The total feedback parameter is the sum of these individual
processes  λ=λ0+λw+λ L+λC+λ a .  See Figure (2.11) and Tomassini et  al.  (2013) and Soden &
Held (2006) for more details. 

The main reason for the large range of climate sensitivities in coupled ocean-atmosphere models is
their different cloud feedback lC. Clouds affect not only the albedo but longwave fluxes as well. We'll
talk more about clouds in chapter  5.1  (Radiative Convective Models), when we discuss the vertical
structure of the atmosphere. The transient climate sensitivity, which is the temperature change at the
time of a certain change in CO2, is different from (and lower than) the equilibrium climate sensitivity

mainly due to the large heat capacity of the oceans. However, models with higher equilibrium climate
sensitivity usually also have higher transient climate sensitivities.

The water vapor feedback is due to an increase in water vapor in a warmer atmosphere according to the
Clausius-Clapeyron equation. Because water vapor is a strong greenhouse gas this is a strong positive
feedback effect. 

The lapse rate feedback is due to the decrease in the moist adiabatic lapse rate with temperature (see
Figure  2.12). The atmospheric temperature profile in the tropics is close to the moist adiabat due to
latent heat release. Thus, as the climate is warmed evaporation at the surface increases exponentially
following the Clausius-Clapeyron equation. Increased evaporation tends to cool the surface. Hence the
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Figure  2.11:  Analysis  of  feedback  mechanisms  in  climate  models  that  contribute  to  the  climate
sensitivity. Each bar represents a feedback parameter from a different model. Note that the water
vapor and lapse rate feedbacks are related resulting in a smaller spread of their sum than the spread
of  the  individual  feedbacks.  Cloud feedbacks,  separated  into effects  on  shortwave  and longwave
fluxes, show the large differences between models. From Tomassini et al. (2013). 



Độ nhạy khí hậu 
|  Hồi tiếp hơi nước: là do sự gia tăng hơi nước trong không khí ấm hơn 

(Clausius-Clapeyron). Vì hơi nước là một KNK mạnh nên hiệu ứng hồi tiếp 
dương mạnh. 

|  Hồi tiếp gradient nhiệt độ thẳng đứng: là do sự giảm đoạn nhiệt ẩm của nhiệt độ 
theo phương độ cao.  
{  Profile nhiệt độ ở nhiệt đới gần với đoạn nhiệt ẩm do giải phóng ẩn nhiệt. 
{  Khi khí hậu bị nóng lên, bốc hơi từ bề mặt tăng theo quy luật hàm mũ (TP 

Clausius-Clapeyron) 
{  Ẩn nhiệt được giải phóng ở độ cao cao hơn làm ấm tầng đối lưu trên nhiều 

hơn so với bề mặt 
|  Hãy xét ví dụ: 

{  Giả sử từ nhiệt độ bề mặt là 20°C phần tử khí đi lên đoạn nhiệt ẩm đến độ 
cao 8km sẽ có nhiệt độ là -30°C 

{  Nếu nhiệt độ bề mặt là 25°C, nhiệt độ tại mực 8km sẽ là -15°C 
{  è Chênh lệch nhiệt độ tại bề mặt là 5°C dẫn đến chênh lệch nhiệt độ ở 

tầng đối lưu trên là 15°C 
{  Nhiệt độ bề mặt cao hơn 5°C thì ở tầng đối lưu trên nhiệt độ sẽ cao hơn 

đến 15°C do vai trò của giải phóng ẩn nhiệt 





Độ nhạy khí hậu 

|  Cần lưu ý: Ở trên cao càng nóng thì càng giảm hiệu ứng 
nhà kính (do phát xạ sóng dài đi ra lớn). 

|  è Khí quyển tầng trên càng ấm thì sẽ làm bề mặt giảm 
nhiệt độ 

|  è Hồi tiếp gradient nhiệt độ thẳng đứng là hồi tiếp âm 



Mô hình cân bằng năng lượng 1 chiều 
(1-D EBM) 



Thiết lập mô hình 

|  Bức xạ mặt trời do Trái đất nhận được biến đổi rất mạnh theo vĩ 
độ: Phụ thuộc vào tham số quỹ đạo Trái đất và albedo bề mặt 

|  Nhiệt độ bề mặt Trái đất cũng biến đổi mạnh theo vĩ độ: 
{  Các vĩ độ cao nhận được ít bức xạ mặt trời 
{  Các vĩ độ thấp bức xạ sóng dài đi ra nhỏ do nhiệt độ đỉnh mây thấp 

|  Bức xạ thuần (FSW-FLW) dương ở các vĩ độ thấp, âm ở các vĩ độ 
cao, tạo ra vận chuyển năng lượng kinh hướng 



Meridional heat transport can be taken into account by using a diffusive parametrization:

F⃗
m
=−CK ∇⃗ T=−CK

∂T

∂ y
, (2.18)

with  an eddy diffusivity  K  and  y denoting the  north-south direction in  cartesian coordinates.  This
parametrization of the effect of transient eddies is appropriate at mid latitudes, for the largest spatial
scales and for time scales longer than 6 months (Lorenz, 1979). We can calculate  K as a function of
latitude using the meridional  heat  flux from the satellite  measurements  and temperatures  from the
reanalysis (Figure  2.16). Large fluctuations of  K at low latitudes (including an unphysical negative
value  at  5ºN),  where  the  mean  circulation  (Hadley  cell)  dominates  the  meridional  heat  transport,
indicates that the diffusive parameterisation is problematic there.
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a
b

c d

Figure 2.15: Zonally averaged radiative fluxes at the top-of-the-atmosphere from the Earth Radiation
Budget Experiment (ERBE)  as a function of latitude.  (a) Solar Insolation S (black) and a simple
analytical approximation   S(f)=295+125cos(2f) (red), which we'll use for our 1D EBM. (b) Absorbed

shortwave radiation (solid) and outgoing longwave radiation (dashed). At low latitudes the Earth
receives more energy than it emits back to space, whereas at high latitude it looses more heat by
longwave radiation than it receives from the sun. Integrating the net radiation from one pole yields
the meridional heat transport by the climate system from low to high latitudes as plotted in (c) in PW
(1015W). (d) Zonally averaged surface air temperature from the NCEP Reanalysis.

Thiết lập mô hình 

Thông lượng bức xạ trung bình vĩ hướng tại đỉnh khí quyển: (a) Bức xạ mặt trời (màu đen) 
và xấp xỉ bởi hàm S (f) = 295 + 125cos(2f) (màu đỏ) sẽ được sử dụng trong mô hình 1D-
EBM; (b) Bức xạ sóng ngắn hấp thụ được và sóng dài đi ra; (c) Dòng năng lượng hướng 
Bắc (PW=1015W); (d) Nhiệt độ bề mặt trung bình vĩ hướng từ số liệu tái phân tích NCEP 



Thiết lập mô hình 
|  Vận chuyển nhiệt kinh hướng có thể được viết dưới dạng: 

      Trong đó K là hệ số khuếch tán rối và y chỉ hướng bắc-nam 
|  Có thể tính K như là hàm của vĩ độ khi sử dụng dòng nhiệt kinh 

hướng quan trắc vệ tinh và nhiệt độ tái phân tích 

!
Fm = −CK

!
∇T = −CK ∂T

∂y

The  equation  for  the
temperature  change  at  each
latitudinal band becomes

C
∂T

∂ t
=−∇⃗ F⃗

m
+F

SW
−F

LW

,
(2.19)

where the first term on the right
hand side  is  the divergence of
the  meridional  heat  flux.  All
variables  and  parameters  (e.g.
T(f ),  C(f ),  K(f ))  can  now
depend  on  latitude  f ranging
from -p/2 at  the south pole to
p/2 at  the  north  pole.  Since
Earth  is  a  sphere  we  need  to
write  the  Laplace  operator

∇ 2 in  spherical  coordinates

as

∇⃗ F⃗ m=−∇⃗ (CK ∇⃗ T )=
−1

R
2 cosϕ

∂
∂ϕ (CK cosϕ

∂T

∂ϕ ) . (2.20)

In order to discretize eq. (2.19) we set up a grid from 90ºS to 90ºN with N grid cells and constant grid
spacing = j1− j=/ N . We will use a staggered grid, that is, we compute fluxes between

two grid cells on their boundaries, whereas the variables (temperature) are evaluated in the center of
each grid box. This leads to two latitude grids, the centers  j=0.5   j  j1  and the boundaries

 j (see Figure 2.17). The meridional transport divergence becomes

−∇⃗ F⃗ m=
−1

R cosϕ

Δ F m

Δϕ
=

−1
R cosϕ

F mj+1−Fmj

̃ϕ j+1−ϕ̃ j

,

(2.21)

and the fluxes are computed at the boundaries

F mj=−CK j

cos ϕ̃ j

R

T j−T j−1

ϕ j−ϕ j−1

.

(2.22)

We're also going to re-evaluate the parameters of our albedo
parameterization (eq.  2.5) using the observations. Figure 2.18 shows a fit of a ramp function through
the data and gives the new parameter values.
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Figure  2.17:  Staggered  meridional
model  grid with temperatures  T and
fluxes F around grid point j. 
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Figure  2.16:  Meridional  eddy  diffusivity  for  heat  (symbols)
calculated from the observed meridional heat flux and temperature
gradients displayed in Figure  2.15 using equation  2.18.  At  5ºN a
negative unphysical value of -10 was calculated. For our model we
can use the simple analytical approximation shown as the solid line.
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K dao động mạnh ở các vĩ 
độ thấp nơi mà hoàn lưu 
trung bình (Hadley) chi 
phối vận chuyển nhiệt 
kinh hướng 



Thiết lập mô hình 

|  Phương trình đối với sự biến đổi của nhiệt độ tại mỗi dải 
vĩ độ: 

Trong đó hạng đầu tiên vế phải là phân kỳ của dòng nhiệt 
kinh hướng 
|  Tất cả các biến và tham số (ví dụ, T (ϕ), C (ϕ), K (ϕ)) 

bây giờ có thể phụ thuộc vào vĩ độ ϕ từ -π/2 (cực nam) 
đến π/2 (cực bắc) 

|  Chuyển về toạ độ Trái đất: 

C ∂T
∂t

=
!
∇
!
Fm +FSW +FLW

!
∇
!
Fm = −

!
∇ CK

!
∇T( ) = −1

R2 cosφ
∂
∂φ

CK cosφ ∂T
∂φ

"

#
$

%

&
'



Thiết lập mô hình 
|  Từ đó: 

|  Để rời rạc hoá PT này ta chia khoảng 90oS-90oN thành N khoảng 
lưới với khoảng cách giữa các điểm không đổi 

|  Ta sẽ sử dụng lưới xen kẽ trong đó các dòng thông lượng được 
tính tại các nút lưới còn các biến (nhiệt độ) tính tại tâm khoảng 
cách giữa hai nút lưới: 

C ∂T
∂t

=
−1

R2 cosφ
∂
∂φ

CK cosφ ∂T
∂φ

"

#
$

%

&
'+FSW +FLW

Δφ = φ j+1 −φ j = π / N

φ j = 0.5( !φ j + !φ j+1)

The  equation  for  the
temperature  change  at  each
latitudinal band becomes

C
∂T

∂ t
=−∇⃗ F⃗

m
+F

SW
−F

LW

,
(2.19)

where the first term on the right
hand side  is  the divergence of
the  meridional  heat  flux.  All
variables  and  parameters  (e.g.
T(f ),  C(f ),  K(f ))  can  now
depend  on  latitude  f ranging
from -p/2 at  the south pole to
p/2 at  the  north  pole.  Since
Earth  is  a  sphere  we  need  to
write  the  Laplace  operator

∇ 2 in  spherical  coordinates

as

∇⃗ F⃗ m=−∇⃗ (CK ∇⃗ T )=
−1

R
2 cosϕ

∂
∂ϕ (CK cosϕ

∂T

∂ϕ ) . (2.20)

In order to discretize eq. (2.19) we set up a grid from 90ºS to 90ºN with N grid cells and constant grid
spacing = j1− j=/ N . We will use a staggered grid, that is, we compute fluxes between

two grid cells on their boundaries, whereas the variables (temperature) are evaluated in the center of
each grid box. This leads to two latitude grids, the centers  j=0.5   j  j1  and the boundaries

 j (see Figure 2.17). The meridional transport divergence becomes

−∇⃗ F⃗ m=
−1

R cosϕ

Δ F m

Δϕ
=

−1
R cosϕ

F mj+1−Fmj

̃ϕ j+1−ϕ̃ j

,

(2.21)

and the fluxes are computed at the boundaries

F mj=−CK j

cos ϕ̃ j

R

T j−T j−1

ϕ j−ϕ j−1

.

(2.22)

We're also going to re-evaluate the parameters of our albedo
parameterization (eq.  2.5) using the observations. Figure 2.18 shows a fit of a ramp function through
the data and gives the new parameter values.
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Figure  2.17:  Staggered  meridional
model  grid with temperatures  T and
fluxes F around grid point j. 
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Figure  2.16:  Meridional  eddy  diffusivity  for  heat  (symbols)
calculated from the observed meridional heat flux and temperature
gradients displayed in Figure  2.15 using equation  2.18.  At  5ºN a
negative unphysical value of -10 was calculated. For our model we
can use the simple analytical approximation shown as the solid line.

-10

Lưới xen kẽ kinh hướng đối 
với nhiệt độ T và thông 
lượng F xung quanh điểm 
lưới j 



Thiết lập mô hình 

|  Phân kỳ của dòng nhiệt kinh hướng được rời rạc hoá: 

|  Thông lượng tại các biên được tính: 

|  Albedo được ước lượng thông qua số liệu quan trắc 

−
!
∇
!
Fm =

−1
Rcosφ

ΔFm
Δφ

=
−1

Rcosφ
Fmj+1 −Fmj
!φ j+1 − !φ j

Fmj = −CK j
cos !φ j

R
Tj −Tj−1
φ j −φ j−1

Lorenz, E. N. (1979) Forced and free
variations of weather and climate, J.
Atmos. Sci. 36, 1367-1376.

 2.6 Numerics

If you increase the time step of your 1D
EBM  beyond  a  certain  threshold  the
model  will  blow  up.  Using  your  EBM
you can do another  experiment  using  a
relatively small value for the diffusivity.
Determine  the  time-step  threshold  and
use a value just below this threshold. This
would be the most efficient time step to
run  your  model.  Now  increase  the
diffusivity.  You  will  notice  that  the
critical  time  step  depends  on  the
diffusivity.  In  this  subsection  we  will
learn why this is the case. 

Numerics  is  an  important  issue  in  climate  modeling.  You need to  make sure  that  your  numerical
solution is accurate and that it does not contain artifacts due to the way you discretize or time step the
equations. There are different schemes to solve partial differential equations numerically and we want
to investigate some simple examples below. Generally we want a scheme to have certain properties: 

1) Convergence for  x , t 0

2) Stability

3) Accuracy

4) Conservation

5) Behavior of Amplitudes and Phases

6) Positive definite

7) No (or Small) Numerical Artifacts
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Figure 2.18: Albedo (from ERBE) as a function of surface

air  temperature  (from  NCEP)  calculated  from  zonally

averaged  (on  a  10º grid)  data.  The  solid  line  shows  a

simple  ramp function approximation (eq.  2.5) with  TL=-

18°C, TU =18°C, a1=0.64 and a2=0.25. 

Albedo như là hàm của nhiệt độ 
không khí tính từ số liệu trung 
bình vĩ hướng (lưới 10o). Đường 
liền nét là xấp xỉ hàm dốc với 
TL=-18oC, TU=18oC, a1=0.64 và 
a2=0.25 



Phương pháp số 

|  Để giải phương trình bằng máy tính, cần thiết lập được sơ đồ số 
|  Các sơ đồ số cần đảm bảo những tính chất sau: 

{  Hội tụ khi 
{  Có tính ổn định 
{  Độ chính xác 
{  Tính bảo toàn 
{  Tính chất về biên độ và pha 
{  Tính xác định dương 
{  Không có (hoặc nhỏ) những nhân tố “giả tạo”, “lạ”, không đúng thực tế 

Δx, Δt  → 0



Phương pháp số 

|  Để giải bằng phương pháp số ta cần điều kiên biên và điều kiện 
ban đầu 

Sơ đồ không-thời gian minh hoạ mô hình tích phân “tiến”. Trục nằm 
ngang biểu diễn các ô lưới lân cận theo không gian. Trục thẳng đứng 

là thời gian được rời rạc hoá thành các bước. Khi cho trước giá trị ban 
đầu (n=0) và các điều kiện biên có thể tính được các điểm lưới bên 

trong Generally a climate model is a numerical solution of a (set of) partial differential equation(s) as an
initial value problem. The challenge will be to compute the interior points (empty circles in Fig. 2.19)
from the initial conditions (black solid points) and the boundary conditions (grey points). This is also
known as forward modeling.

There are two types of boundary conditions

1) Dirichlet conditions specify values at the boundaries

2) Neuman conditions specify normal gradients at the boundaries

Assume we know the solution T(t) at time t. Then we can develop a Taylor series

T  t t =T  t 
dT

dt
∣t t

1
2 !

d
2
T

dt
2
∣t  t 2... (2.23)

such that

dT

dt
∣t=

T t t −T  t 

 t
−

1
2!

d
2
T

dt2
∣t t−

1
3 !

d
3
T

dt3
∣t t 2−...


correction of order t

(2.24)

Neglecting  terms  of  order  Dt and  higher  we  get  the  “Euler  forward”  scheme.  The  Euler  scheme
converges as  t 0 to the true solution.

Now replace  t with − t in eq. (2.24) and add this new equation to (2.24)

dT

dt
∣t=

T t t −T  t− t 
2⋅ t

−
1
3 !

d
3
T

dt
3
∣t  t 2−...


correction of order  t 2

(2.25)

This is the “centered differences” scheme. Corrections (errors) now scale with  t 2 and approach
zero faster than those of eq. (2.24).

Consider as an example the centered differences scheme

∂C

∂ x
≃

C m1−Cm−1

2 x
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Figure 2.19: Space-time diagram illustrating forward modeling. The
horizontal  axis  represents  neighboring  grid  boxes  in  space.  The
vertical  axis  is  time,  discretized  into  different  steps.  Given  initial
values (n=0) and boundary conditions the interior grid points can be
calculated.

n=0

n=1

n=2

initial values

time

boundary
conditions



Phương pháp số 

|  Có hai dạng điều kiện biên: 
{  Điều kiện biên Dirichlet: Chỉ rõ các giá trị tại các biên 
{  Điều kiện biên Neuman: Chỉ rõ gradient chuẩn tại các biên 

|  Giả sử đã biết nghiệm T(t) tại t. Khai triển Taylor: 

|  Bỏ qua các hạng bậc Δt và bậc cao hơn ta có sơ đồ Euler tiến 
|  Thay Δt bằng –Δt ta được sơ đồ sai phân trung tâm: 

T (t +Δt) = T (t)+ dT
dt t Δt +

1
2!
d 2T
dt2 t Δt( )2 +...

dT
dt t =

T (t +Δt)−T (t)
Δt

−
1
2!
d 2T
dt2 t Δt −

1
3!
d3T
dt3 t Δt( )2 −...

correction  of  order  Δt  
! "##### $#####

dT
dt t =

T (t +Δt)−T (t −Δt)
2Δt

−
1
3!
d3T
dt3 t Δt( )2 −...

correction  of  order  (Δt )2  
! "### $###



Phương pháp số 

|  Ví dụ về sơ đồ sai phân trung tâm 

|  Với 
|  Dưới dạng số hoá:                               và   
|  Ta đã biết 
|  Sử dụng công thức biến đổi 
|  Ta nhận được nghiệm số  
|  Số sóng có thể nhận các giá trị                                   sao cho tỷ số 

giữa nghiệm số và nghiệm thực là  

∂C
∂x

≈
Cm+1 −Cm−1

2ΔxC = Ĉ cos(kx)
Cm = Ĉ cos(kx) Cm+1 = Ĉ cos(k(x +Δx))

∂C
∂x

= −Ĉk sin(kx)
cos(x ± y) = cos(x)cos(y)∓ sin(x)sin(y)

Cm+1 −Cm−1

2Δx
= −

Ĉ
Δx
sin(kx)sin(kΔx)

Δx→0
→

∂C
∂x

k = 2π / nΔx( ); n = 2,3,...

Cm+1 −Cm−1

2Δx
∂C
∂x

=
sin(kΔx)
kΔxn sin(kΔx)/(kΔx) 

3 0.41 
4 0.64 
6 0.82 
8 0.90 

Nhận thấy: Với Δx cố định chỉ có các sóng với 
n lớn (bước sóng dài) là được biểu diễn tốt. 
Các sóng có n < 8 có sai số trên 10% 



Nghiệm số của phương trình bình lưu 

|  Phương trình bình lưu 1 chiều mô tả vận chuyển thuộc tính C với 
vận tốc chất lỏng u có dạng 

|  Khi giả thiết vận tốc không đổi ta có 

|  Một hàm f tuỳ ý là nghiệm của PT nếu 

∂C
∂t

= −
∂
∂x

uC( )

∂C
∂t

= −u∂C
∂x
C(x, t) = f (x −ut)

von Neuman Stability Analysis

Now let's assume a wave function at time t=0

C  x ,0=Ae
ikx=Acos kxisin kx , with i2=-1 (2.29)

Then at time t the solution is a plane wave:

C  x , t =Ae
ik x−ut  . (2.30)

wave number wavelength angular frequency period frequency

k=
2


=
2
k

=
u


=

2

T
T =

2


=
1


=
1
T

=
u



Now solve eq. (2.27) numerically by discretizing time and 
space:

t=n t n=0,1,2, ...

x=m x m=0,1, 2,...

C  x , t =C m⋅ x , n⋅ t =Cm , n=n
e

ikm x , (2.31)

with  the  amplification  factor k  .  Each time  step  the
solution is multiplied by  . Thus, if 1 the solution
will diverge (blow up) and if it is 1 it will be damped.

Now let's examine the  FTCS (forward in time centered in
space) scheme (Fig.   2.21  ):

C m ,n1−C m , n

 t
=−u

Cm1,n−C m−1,n

2⋅ x

23

Figure  2.20:  Advection  with  constant  velocity  u  moves  an  arbitrary  tracer
distribution C through space without changing its shape.

C

x

t
0

t
1
=t
0
+Δx/u

Δx=u·Δt

Figure  2.21:  Space-time  diagram  of
FTCS scheme.

x

t

m m+1m-1

n

n+1

Dx

Dt

Bình lưu với vận tốc u không 
đổi di chuyển một phân bố 
chất C tuỳ ý trong không gian 
nhưng không làm thay đổi 
dạng phân bố 



Nghiệm số của phương trình khuếch tán 

|  Phương trình khuếch tán trong mô hình 1D-EBM có dạng 

|  Sơ đồ tiến theo thời gian trung tâm theo không gian (FTCS) có 
dạng 

|  Hay 
|  Điều đó dẫn đến 

|  Hay 
|  Điều kiện ổn định là  
|  Tức 

∂C
∂t

= K ∂
2C
∂x2

Cm,n+1 −Cm,n

Δt
= K Cm+1,n − 2Cm,n +Cm−1,n

Δx2

Cm,n+1 =Cm,n +
KΔt
Δx2

Cm+1,n − 2Cm,n +Cm−1,n( )

ξ =1− 4KΔt
Δx( )2

sin2 kΔx
2

#

$
%

&

'
(

ξ 2 =1− 2 4KΔt
Δx( )2

sin2 kΔx
2

#

$
%

&

'
(+

kΔx
Δx( )2

#

$
%
%

&

'
(
(

2

sin2 kΔx
2

#

$
%

&

'
(

ξ ≤1

Δt ≤
Δx( )2

2K



Mô hình cân bằng năng lượng 2 chiều 
(2-D EBM) 



|  Phương trình dòng vận chuyển 

|  Khi giả thiết khuếch tán là đẳng hướng 
|  Ta nhận được dạng rời rạc hoá dòng nhiệt vĩ hướng và phân kỳ của 

dòng nhiệt kinh hướng  

|  Sử dụng lưới vĩ hướng với điều kiện biên chu kỳ FM+1=F1, TM+1=T1 
và M=36 ô lưới có kích thước lưới Δλ=2π/M=10o. 

!
∇
!
F = −

!
∇ CK

!
∇T( ) = − 1

R2 cos2φ
∂
∂λ

CK λ (φ)∂T
∂λ

$

%
&

'

(
)−

1
R2 cos2φ

∂
∂φ

CK φ (φ)cosφ ∂T
∂φ

$

%
&

'

(
)

K λ = K φ = K(φ)

Fi, j
λ = −

K j

R
Ti, j −Ti−1, j
λi −λi−1

!
∇F = − 1

Rcos2φ
Fi+1, j

λ −Fi, j
λ

Δλ

Test your 2D model first. The results should be zonally symmetric and the same as for the 1D model. 
Now introduce zonal asymmetry by constructing an idealized land sea mask and use spatially 
dependent heat capacity

 C  ,={ CA , land

CO=20CA ,ocean }  . (2.47)
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Các mô hình khí quyển 



Mô hình bức xạ - đối lưu 
|  Giả thiết khí quyển là trong suốt đối với bức xạ mặt trời (sóng ngắn) 
|  Khí quyển được xem là mờ đục hoàn toàn đối với bức xạ sóng dài 

và được chia làm 2 lớp 
|  Các lớp khí quyển là những vật đen tuyệt đối 
|  Các phương trình cân bằng: 
Tại đỉnh khí quyển: 
Lớp 1: 
Lớp 2: 
Tại bề mặt: 
|  Sau khi thay vào và giải: 

|  Với n lớp: 

S(1−α) =σT14

σT2
4 = 2σT14 = 2S(1−α)

σT14 +σTs
4 = 2σT2

4 = 4S(1−α)

S(1−α)+σT2
4 =σTs

4

Ts
4 = 3S1−α

σ
= 3T14

TS = n+14 T
335K 

303K 

255K 
S(1-α) 



Mô hình bức xạ - đối lưu 

TStrat =214K;  

T1 = 255K;  

T2 = 303K;  

TSA = 320K;  

TS = 335K  

|  Rất phi thực tế !! 

|  Tại sao? 

Chưa tính đến các quá 
trình vận chuyển nhiệt do 
dẫn nhiệt và đối lưu 

Profile nhiệt độ khí quyển tính theo mô 
hình cân bằng bức xạ 2 lớp khí quyển, 
trong đó khí quyển có độ phát xạ ε 



Mô hình bức xạ - đối lưu 
|  Xây dựng mô hình bức xạ - đối lưu: 

|  Cho trước bức xạ mặt trời tại đỉnh KQ và độ hấp 
thụ của từng lớp 

|  Tính nhiệt độ cân bằng bức xạ cho từng lớp 

|  Kiểm tra độ ổn định tĩnh 

|  Nếu lớp không ổn định thì can thiệp  
{  Nếu Γ > Γd thì đặt T bằng trung bình trọng khối của 

hai lớp 

|  Đưa thêm vào mây và các chất khí hấp thụ để 
xem xét 

Tn 

T1 ε1 

εn 

T3 ε3 

… 



Mô hình bức xạ - đối lưu 

|  Thủ thuật: đưa hiệu ứng vận chuyển năng lượng thẳng đứng (thủ 
thuật hiệu chỉnh đối lưu) 

|  Gradien nhiệt độ thẳng đứng không vượt quá 6.5 K/km (hoặc 
10K/km).  

|  Khi quá trình bức xạ làm cho gradien nhiệt độ thẳng lớn hơn giá 
trị cực đại đã chỉ ra, sự truyền nhiệt phi bức xạ lên trên được giả 
thiết xuất hiện để duy trì gradient nhiệt độ, sao cho năng lượng 
được bảo toàn.  

|  Không tính toán một cách rõ ràng dòng năng lượng phi bức xạ 
hoặc chuyển động khí quyển.  

|  Profile nhiệt độ cân bằng năng lượng khi có sự truyền bức xạ và 
hiệu chỉnh đối lưu gọi là profile cân bằng bức xạ - đối lưu 



Mô hình bức xạ - đối lưu 
|  Cân bằng bức xạ thuần túy 

tạo ra nhiệt độ tại bề mặt 
quá cao 

|  Khi hiệu chỉnh theo gradient 
đoạn nhiệt khô Gd  nhiệt độ 
bề mặt vẫn còn khá cao  

|  Khi hiệu chỉnh theo gradient 
quan trắc 6.5 K km-1 đã tạo 
ra profile khá hợp lý: 

|  Nhiệt độ bề mặt: vẫn còn 
cao 
{  Đỉnh tầng đối lưu: OK 
{  Tầng bình lưu: OK 



Mô hình bức xạ - đối lưu 
ảnh hưởng của các chất hấp thụ khác nhau 

|  Khi chỉ có hơi nước 
profile khá gần với profile 
quan trắc, ngoại trừ trong 
tầng bình lưu không có 
hơi nước khí quyển trở 
nên lạnh hơn 

|  H2O + CO2: làm tăng 
nhiệt độ ~10K so với trên 

|  H2O + CO2 + O3: Profile 
thể hiện đỉnh tầng đối lưu 
và “xuất hiện” tầng bình 
lưu! 



Mô hình bức xạ - đối lưu 
Cường độ đốt nóng bức xạ 

|  LH20 LCO2, LO3: làm 
lạnh sóng dài 

|  S chỉ đốt nóng do hấp thụ 
bức xạ mặt trời 

|  NET kết hợp cả SW & 
LW 

|  Đốt nóng và làm lạnh gần 
như cân bằng ở tầng bình 
lưu 

|  Tầng đối lưu bị làm lạnh 
mạnh (~ 1.5 K/ngày) 

|  Sự làm lạnh này được cân 
bằng lại như thế nào? 



Mô hình bức xạ - đối lưu 
Cường độ đốt nóng bức xạ 

•  Trong tầng đối lưu, một cách gần đúng, sự làm lạnh sóng dài từ 
carbon dioxide được cân bằng bởi hấp thụ bức xạ mặt trời do 
hơi nước  

•  Hơi nước là khí nhà kính quan trọng nhất trong khí quyển 
tự nhiên 

|  Trong tầng bình lưu gradient thẳng đứng của 
nhiệt độ cân bằng bức xạ không lớn và 
dương, do đó không đòi hỏi phải hiệu chỉnh 
đối lưu  

|  ở đây xảy ra cân bằng giữa đốt nóng do ozon 
hấp thụ bức xạ mặt trời và làm lạnh do phát 
xạ sóng dài của carbon dioxide  

|  Tầng đối lưu không cân bằng bức xạ, và tốc 
độ làm lạnh bức xạ thuần khoảng 1.5K/ngày 
được cân bằng bởi truyền nhiệt đối lưu từ bề 
mặt. 



Mô hình bức xạ - đối lưu 
Ảnh hưởng của mây 

|  Mây hấp thụ sóng dài 
|  Mây phản xạ sóng ngắn 
|  Hiệu ứng nào mạnh hơn? 
|  Phụ thuộc vào nhiệt độ phát xạ T 
|  Đối với mây thấp, σT4 ~ σTs

4: 
Phát xạ mạnh, nhưng albedo lớn 
è phản xạ sóng ngắn mạnh hơn 
è làm lạnh lớn hơn  

|  Đối với mây cao, σT4 << σTs
4: 

Phát xạ thấp do đó hiệu ứng sóng 
dài mạnh hơn 

|  Mây cao có tác dụng làm nóng 
|  Mây thấp có tác dụng làm lạnh 



Mô hình bức xạ - đối lưu 
Ảnh hưởng của mây 

Giá trị độ phản xạ và độ hấp thụ sóng ngắn của mây và tỷ lệ diện tích phủ 
giả định  

 Dạng Độ phản xạ sóng ngắn Đôk hấp thụ sóng ngắn % diện tích 
Cao (cirrus) 0.21 0.005 0.228 

Trung (cumulus) 0.48 0.020 0.090 
Thấp (stratus) 0.69 0.035 0.313 

•  Mây thấp làm giảm mạnh nhiệt độ ở bề mặt và trong tầng đối lưu,  
•  Mây cao làm cho nhiệt độ bề mặt vượt quá giá trị nhận được trong điều 

kiện không mây.  
•  Albedo của mây thấp được giả thiết là cao hơn, nên phản xạ bức xạ mặt 

trời lớn hơn, è hiệu ứng làm lạnh mạnh hơn  
•  Mây thấp hơn có ảnh hưởng yếu hơn đến bức xạ sóng dài thoát ra, vì nhiệt 
độ đỉnh của chúng cao hơn, è tác dụng làm lạnh lớn hơn của mây thấp 



Mô hình hoá các quá trình bề mặt 
|  Các quá trình bề mặt 

(A) Các nguồn bức xạ bề mặt 
(B) Ảnh hưởng của các dòng nhiệt đến khí quyển!



Mô hình hoá các quá trình bề mặt 
|  Các dòng bề mặt đất 

|  Thực vật tác động mạnh đến bức xạ và 
xáo trộn rối 

|  Giáng thủy rơi xuống tán cây và/hoặc 
xuống đất 

|  Dòng chảy xuất hiện khi lượng nước rơi 
xuống vượt quá khả năng thấm 

|  Bốc hơi của nước tích lũy trên tán cây 
và trên mặt đất 

|  Bốc hơi từ lớp đất gần bề mặt (~2 cm) 

|  Thoát hơi từ lớp đất rễ thông qua thực 
vật 

|  Nước ngấm/chảy xuống bể nước ngầm 
Ảnh hưởng của tán lá thực vật đến 

các dòng năng lượng và nước 



Mô hình hoá các quá trình bề mặt 
|  Vai trò của thực vật 

|  ảnh hưởng đến các quá trình lớp biên thông qua các tính chất vật 
lý và các quá trình sinh học 

|  có khả năng vận chuyển nước qua lá với tốc độ nhanh tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự quang hợp khi sẵn có nước  

|  khi thiếu nước, thực vật có thể giảm cường độ thoát hơi bằng cách 
đóng các khí khổng  

|  ảnh hưởng rất khác nhau đến albedo đối với bức xạ nhìn thấy và 
bức xạ gần hồng ngoại  

|  cấu trúc tán cây làm ảnh hưởng đến sự thông thoáng bên trong 
tán, è quan trọng đối với các thông lượng rối của động lượng, 
nhiệt và ẩm 



Mô hình hoá các quá trình bề mặt 
|  Mô hình hóa các dòng bề mặt 

|  Tích lũy nước và nhiệt trong 
các bể chứa đơn 

|  Bể được đổ thêm nước do 
giáng thủy 

|  Dòng chảy xuất hiện khi bể 
đầy 

•  Định nghĩa kháng trở khí 
động lực bằng 1 / (Cd U) 

•  Kháng trở đối với bốc hơi phụ 
thuộc vào tích lũy ẩm trong 
đất 

•  Chưa tính đến thực vật 



Mô hình hoá các quá trình bề mặt 
|  Mô hình hóa các dòng bề mặt 

|  Tính đến vai trò của 
thực vật (BATS, SiB) 

|  Tương tự như một 
mạch điện  
{  Các dòng nhiệt (SH, 

LE) ~ Các cường độ 
dòng điện 

{  Các kháng trở ~ Các 
điện trở 

|  Tính ổn định sinh lý 
của thực vật với các 
thuộc tính bề mặt phụ 
thuộc vào loại thực vật 



Các mô hình kết hợp 

|  Là những mô hình đầy đủ dựa trên hệ các phương trình 
nguyên thuỷ 

|  Các mô hình thành phần 
{  Mô hình hoàn lưu chung khí quyển (Atmospheric General 

Circulation Model – AGCM) 
{  Mô hình hoàn lưu chung đại dương (Oceanic General Circulation 

Model – OGCM) 
{  Mô hình bề mặt đất (Land Surface Model – LSM) 
{  Mô hình băng biển (Sea Ice Model – SIM) 
{  Mô hình băng lục địa (Land Ice Model – LIM) 

|  Mô hình kết hợp – Mô hình khí hậu toàn cầu (Global Climate 
Model) 



Các mô hình kết hợp 

|  Các bước xây dựng mô hình: 
{  Các định luật vật lý 
{  Các phương trình toán học 
{  Rời rạc hóa theo không gian và thời gian 
{  Tham số hóa các quá trình vật lý qui mô dưới lưới 

|  Các quá trình khí quyển 
{  Phương pháp số 
{  Độ phân giải ngang và thẳng đứng 
{  Các sơ đồ tham số hoá 

|  Các quá trình đại dương 
{  Các bước tương tự như đối với mô hình khí quyển 



Các mô hình kết hợp 

|  Các quá trình trên lục địa 
{  Các quá trình bề mặt 
{  Hồi tiếp độ ẩm đất trong mô hình 

|  Các quá trình băng 
{  Băng lục địa 
{  Băng biển 

|  Mô hình hoá các quá trình xon khí (Aerosol) và hoá học khí 
quyển (Atmospheric Chemistry) 

|  Kết hợp các mô hình thành phần (Coupling) 
|  Các dòng thông lượng và ban đầu hoá 
|  Thử nghiệm và Đánh giá 

{  Đánh giá độ chính xác của mô hình 
{  Thử nghiệm mô hình dựa trên quan trắc quá khứ 



Các mô hình kết hợp 

|  Sơ lược quá trình phát triển 

The complexity of climate 
models has increased over 
the last few decades. The 
additional physics 
incorporated in the models 
are shown pictorially by the 
different features of the 
modelled world. 



Các mô hình kết hợp 
|  Sơ lược quá trình phát triển 

Độ phân giải của mô hình tăng lên dần 



Hết 


